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فح�ض للعني يك�شف مر�ض الزهامير
�أنه  �لعيون،  "ريتينا" لطب  ن�شرت يف جملة  ج��دي��دة،  در����ش��ة  �أف���ادت 
"ذ�ت داللة" يف �شبكية �لعني ملر�شى �لزهامير،  ميكن حتديد فروق 
خالل  من  �ملر�ض  ت�شخي�ض  فيه  ميكن  مل�شتقبل  �لطريق  ميهد  مما 

فح�ض ب�شيط للعني قبل ظهور �الأعر��ض �لرئي�شة.
ع��ل��ى تقنية ت�شوير غري  �الأم��ريك��ي��ة  دي���وك  ب��ح��ث ج��ام��ع��ة  و�ع��ت��م��د 
�لب�شري  للتما�شك  �ل��وع��ائ��ي  �ملقطعي  �لت�شوير  ت�شمى  ج��ر�ح��ي��ة، 
�ل���دم يف  ت��دف��ق  �شرعة فح�ض  ل��الأط��ب��اء  تتيح  �ل��ت��ي   ،  "OCTA"

�ل�شعري�ت �لدموية �ل�شغرية يف �جلزء �خللفي من �ل�شبكية.
�الأوعية  نقي�ض  "�إننا  ف��ك��ر�ت:  ���ش��ارون  �ل��در����ش��ة  موؤلفي  كبري  وق��ال 
�ل��ت��ي ال ميكن روؤي��ت��ه��ا خ��الل �لفح�ض �الع��ت��ي��ادي للعني،  �ل��دم��وي��ة 
�شور�  تلتقط  ن�شبيا  جديدة  مو�شعة  تقنية  با�شتخد�م  بذلك  ونقوم 
عالية �لدقة الأوعية دموية �شغرية للغاية يف �شبكية �لعني يف ب�شع 
يف  �لتغيري�ت  ه��ذه  تعك�ض  �أن  �ملحتمل  "من  و�أ���ش��اف  فقط".  دق��ائ��ق 
كثافة �الأوعية �لدموية يف �شبكية �لعني ما يحدث يف �الأوعية �لدموية 
يف  تغيري�ت  �أي  �كت�شاف  م��ن  نتمكن  �أن  قبل  رمب��ا  �مل��خ،  يف  �لدقيقة 
�أكرث  �أجريت �لدر��شة على  �أتال�ض"،  "نيو  �الإدر�ك." وبح�شب موقع 
 .OCTA تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ت�شويرهم  مت  �شخ�شا،   200 م��ن 
ا منهم يعانون مر�ض �لزهامير، و37 يعانون  ووجدت �أن 39 �شخ�شً

."MCI" من �شعف �إدر�كي طفيف

التج�ش�ؤ.. للتخل�ض من الأرواح ال�شريرة
�إىل  ميدي�شن"  "يونفري�شال  نف�شها  على  �أط��ل��ق��ت  جمموعة  تعمد 
وحماربة  �الأم��ر����ض  من  للتخل�ض  فعالة  باأنها  تقول  طريقة  �تباع 
�الأرو�ح �ل�شريرة حيث جتري جل�شات خا�شة بالتج�شوؤ ب�شكل منتظم 
تتخذ  ميدي�شن" �لتي  "يونيفري�شال  جمموعة  وت�شجع  ملنت�شبيها.  
من قرية �شومر�شيت �لربيطانية مقر�ً لها، �أفر�دها على �لتخلي عن 
�أقاربهم و�أ�شدقائهم �لذين يرف�شون �الن�شمام �إليها، وجتري جل�شات 

�شعوذة و�شحر تتم خاللها ممار�شات غري �أخالقية بني �أفر�دها. 
�أف�شل  هو  �لتج�شوؤ  �أن  على  �ملجموعة  زعيم  تاأكيد  من  �لرغم  وعلى 
�مل�شتع�شية،  و�الأمر��ض  �ل�شريرة  �الأرو�ح  من  �ملر�شى  ل�شفاء  �لطرق 
�إال �أن حمكمة مدنية �أ�شرت�لية قالت باأن هذه �ملجموعة تقدم �دعاء�ت 
كاذبة، و�أن موؤ�ش�شها �شريج بن هيون ي�شتغل �أفر�د �ملجموعة بطريقة 
�أف��ر�د �ملجموعة �ل�شابقني باأن  غري مقبولة.  وقد �دعى �لعديد من 
لها  �أ�شا�ض  �ملر�شى هي جمرد مز�عم ال  �شفاء  �ملزعومة يف  �لطريقة 
من �ل�شحة.  ومل يعرف بعد �إن كان موؤ�ش�ض �ملجموعة هيون �شيخ�شع 
�الأنباء  �أن  �إال  �الأ�شرت�لية،  �ل�شلطات  قبل  من  قانونية  م�شاءلة  الأي 
توؤكد باأنه قام مبقا�شاة �أحد �ملنت�شبني �ل�شابقني بتهمة �لت�شهري به. 

يذكر باأن �ملجموعة تاأ�ش�شت يف عام 1999 من قبل مدرب تن�ض مفل�ض 
ويعي�ض  د�فن�شي،  ليوناردو  �ل�شهري  �لر�شام  روح  تقم�ض  باأنه  �دع��ى 
حالياً حياة فارهة يف �أ�شرت�ليا، ويقوم بزيارة مقر �ملجموعة مرتني يف 

�لعام، بح�شب ما ورد يف �شحيفة "مريور �أونالين" �لربيطانية.  

�شدمها القطار وخرجت من دون اأ�شرار
وقف �حلظ و�لقدر �إىل جانب �مر�أة هندية يف �خلم�شينات من عمرها 
عندما قطعت م�شار �شكة �حلديد و�شدمها قطار يف �للحظة �الأخرية، 

لكنها جنت من �ملوت.
فبعد �أن �جتازت �ملر�أة، �لتي مل يك�شف عن ��شمها، م�شار�ت �لقطار�ت 
م��وم��ب��اي، يف  د�د�ر يف  ق��ط��ار�ت  6 يف حمطة  رق��م  �ملن�شة  �إىل  قفزت 

�للحظة �لتي و�شل فيها �لقطار، �لذي �شدمها بالفعل.
و�أظهرت لقطات �لفيديو، �لتقطت بو��شطة كامري� مر�قبة يف �ل�شاعة 
وهي ملقاة على حافة �ملن�شة، فيما �لقطار  �ملر�أة  �الأحد،  م�شاء   11
�ل�شفلي  و�أن �جلزء  مير وي�شدمها ويجرها ب�شعة مرت�ت خ�شو�شا 

من ج�شمها ظل عالقا يف �لفجوة بني �لقطار و�ملن�شة.
 8 نحو  �ندفع  باحلادثة،  �شائقه  علم  �أن  بعد  �لقطار  توقف  وعندما 
نحو  ق��ط��ار�ت��ه��م،  ينتظرون  �ل��ذي��ن  �مل�شافرين  م��ن  بع�شهم  رج���ال، 
�إخر�جها من �لفجوة  �مل��ر�أة �لتي مل يك�شف عن ��شمها، ومتكنو� من 

وحتريرها.
وهرع م�شوؤول حمطة �لقطار�ت �إىل منطقة �حلادث، وعر�شو� نقلها 
�إىل �لعيادة لتلقي �لعالج، لكنها رف�شت، حيث كانت �إ�شابتها طفيفة، 

و�أكملت طريقها ب�شكل طبيعي �إىل من�شة �أخرى د�خل �ملحطة.
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فيف� تعر�ض اأول هاتف 
ذكي بال منافذ 

كونغ  ه��ون��غ  مدينة  يف  �أق��ام��ت��ه  خ��ا���ض  ح��دث  خ��الل  فيفو  �شركة  عر�شت 
�ملز�يا  م��ن  بعدد  ميتاز  �ل��ذي   ،"2019 "�أبك�ض  �ل��ذك��ي  هاتفها  �ل�شينية 

�لثورية �لتي قد تعطي ملحة عن م�شتقبل �لهو�تف �لذكية.
وميتاز �لهاتف ب�شا�شة متالأ كامل �لو�جهة، كلها ح�شا�ض ب�شمة، ما يعني 
يف  م��ك��ان  على  �أ���ش��ب��ع  بو�شع  �ل��ه��ات��ف  قفل  فتح  للم�شتخدمني  ميكن  �أن���ه 

�ل�شا�شة، حيث �شوف ُت�شيء �لبك�شالت مكان و�شع �الأ�شبع.
وعلى غر�ر هاتف "ميزو زيرو"، ياأتي هاتف "�أبك�ض 2019" بال �أي منفذ 
�إ�ض بي-�شي"، وبخالف  "يو  �أو زر مبا يف ذلك منفذ �شماعة �الأذن ومنفذ 
هاتف "ميزو زيرو" �لذي يعتمد كلياً على �ل�شحن �لال�شلكي، فيمكن �شحن 

هاتف فيفو من خالل �ملو�شالت �ملغناطي�شية �ملوجودة على ظهره.
�أن  كما   ."eSIM" �الإلكرتونية  �ل�شر�ئح  على  �شتعتمد  فيفو  �أن  ويبدو 
�أي فتحات ملكرب �ل�شوت، وبداًل من ذلك، يعتمد على  �لهاتف ال ياأتي مع 
ت�شميماً  يقدم  �ل��ذي  فيفو،  هاتف  وميتاز  باالهتز�ز.  �ل�شوت  نقل  تقنية 
�شبكات  دع��م  مع  �ل�شينية  �ل�شركة  من  هاتف  �أول  باأنه  منحنًيا،  زجاجياً 
�إك�ض50" من  "�شنابدر�غون  �ملودم  �شريحة  بف�شل   5G �جليل �خلام�ض 
�شركة كو�لكوم. ود�خلياً، ي�شم �لهاتف �جليل �الأحدث من معاجلات �شركة 
غيغابايت،   12 بحجم  ع�شو�ئية  وذ�ك���رة   "855 "�شنابدر�غون  كو�لكوم 

وذ�كرة تخزين د�خلية ب�شعة 256 غيغابايت.

العن�شرية تتف�شى يف 
املدار�ض الأمريكية 

�أظهرت در��شة ن�شرت �أم�ض �أن �ل�شغائن 
�ل��ع��ن�����ش��ري ق�شم  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�ل����ع����د�ء 
�الأمريكية  �لثانوية  �ملد�ر�ض  �لطالب يف 
و�أن �لرئي�ض دونالد تر�مب فاقم �مل�شكلة 

بت�شريحاته.
كاليفورنيا  جامعة  يف  �لباحثون  ودر���ض 
يف لو�ض �جنلي�ض 505 مد�ر�ض ثانوية. 
وذكرت �أكرث من 60 يف �ملئة من �ملد�ر�ض 
�أن بع�ض طالبها حتدثو� بطريقة مهينة 

عن �ملهاجرين.
وقال �أكرث من 80 يف �ملئة من مديري 
حقرو�  �لطلبة  بع�ض  �إن  �مل��د�ر���ض  ه��ذه 

من �شاأن جماعات عرقية �أخرى.
عنو�ن  �لدر��شة  على  �جلامعة  و�أطلقت 
تر�مب"  ع��ه��د  يف  و�مل��ج��ت��م��ع  "�ملد�ر�ض 
لكن موؤلفها قال �إن �لرئي�ض �جلمهوري 
يف  �لتوتر�ت  عن  �لوحيد  �مل�شوؤول  لي�ض 

�ملد�ر�ض �لثانوية.
وق����ال ج���ون روج����رز �أ���ش��ت��اذ �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
جامعة كاليفورنيا عرب �لهاتف "�لتقرير 
لي�شت  بالتحديد..  �ل��وق��ت  لهذ�  ���ش��ورة 
�شورة �شيقة عن �أفعال رئي�ض و�حد رغم 

�أن �أفعال هذ� �لرئي�ض ت�شهم يف ذلك".

الريجـيم لالأطفـال.. 
ن�شائح قبـل البـدء بــــه �ص 23

القيل�لة عالج طبيعي 
لل�شغط العايل

نوم  �إن  ج���دي���دة  در������ش����ة  ن��ت��ائ��ج  ق���ال���ت 
�ملرتفع،  �ل��دم  �شغط  يخّف�ض  �لقيلولة 
�الإح�شا�ض  وي����ج����دد  �مل��������ز�ج،  وي��ح�����ش��ن 
�لتي  �لدر��شة  نتائج  و�أظهرت  بالطاقة. 
�أن  باليونان  ف��وال  م�شت�شفى  يف  �أج��ري��ت 
�لنوم ملدة 60 دقيقة يف منت�شف �لنهار 
 3 �ل�����ش��غ��ط مب��ع��ّدل  �إىل خف�ض  ي����وؤدي 

درجات.
وبح�شب �لتقارير �لطبية ي�شاعد خف�ض 
ق�����ر�ءة �ل�����ش��غ��ط مب��ع��دل درج���ت���ني على 
باأمر��ض �لقلب  تقليل �حتمال �الإ�شابة 

باملئة. بن�شبة 10 
على  �ل��ق��ي��ل��ول��ة  ن���وم  ف��ائ��دة  تقت�شر  وال 

�أظهرت  فقد  �مل��رت��ف��ع،  �ل�شغط  مر�شى 
نتائج �لدر��شة �أن من ينامون ولو فرتة 
ق��ر�ءة �شغط  تتح�شن  �لظهر  بعد  قليلة 
�لدم لديهم حتى لو كانت �شمن �حلدود 

�الآمنة. 
�لدر��شة  تو�شيات  مناق�شة  �ملقرر  وم��ن 
�الأمريكية  �جلمعية  م��وؤمت��ر  يف  ق��ري��ب��اً 
�أعماله  �ل���ذي ���ش��ي��ب��د�أ  �ل��ق��ل��ب  الأم���ر�����ض 
ودعت  �أورليانز.  نيو  يف  مار�ض   16 ي��وم 
خطر  ل���دي���ه���م  م����ن  ح����ث  �إىل  �ل���ن���ت���ائ���ج 
�الإ�����ش����اب����ة ب����اأم����ر������ض �ل���ق���ل���ب و�رت����ف����اع 
قيلولة قدر  �إىل �حل�شول على  �ل�شغط 

�الإمكان خالل �شاعات �لنهار.

امل�ساكل النف�سية والتوتر
من  �لكثري  تعاين  �لعمل،  و�شغوط  �حلياة  منط  ت�شارع  مع 
�لن�شاء من �لتوتر و�لقلق، وهذه �مل�شكالت �لنف�شية توؤثر على 
مو�عيد �الإبا�شة و�لدورة �ل�شهرية، كونها ت�شبب ��شطر�بات 

يف �لهرمونات.

نق�ص اأو زيادة الوزن
للوزن �ل�شحي �أهمية كبرية يف خ�شوبة �ملر�أة، فعندما تعاين 
ذل��ك يوؤثر ب�شكل كبري على  ف��اإن  �مل��ر�أة من نحافة مفرطة، 
توؤدي  �ل���وزن  يف  �لكبرية  �ل��زي��ادة  �أن  كما  �لبوي�شات،  �إن��ت��اج 
حلدوث م�شكالت لدى �ملر�أة مثل متالزمة تكي�ض �ملباي�ض، 
ذكر  م��ا  وف��ق  �حل��م��ل،  تعيق  �لتي  �مل�شكالت  م��ن  �أي�شا  وه��ي 

موقع "ويب طب".

تناول بع�ص الأدوية
تناول  تاأخر �حلمل هو  �ل�شبب يف  يكون  �حل��االت،  بع�ض  يف 
بع�ض �الأدوية لعالج م�شكالت �شحية �أخرى، دون �أن تدرك 
و�لهرمونات  باخل�شوبة  عالقة  لها  �الأدوي���ة  ه��ذه  �أن  �مل���ر�أة 

لديها.

الأطعمة غري ال�سحية
ي����وؤدي �الإك���ث���ار م��ن ت��ن��اول �ل��وج��ب��ات �ل�����ش��ري��ع��ة و�الأطعمة 
�إع��اق��ة حدوث  �إىل  �ل��ده��ون،  �ل��ت��ي حت��ت��وي على �لكثري م��ن 
�أي�شا  �ل�شحة �جلن�شية للرجل  تتاأثر  �أن  �الإخ�شاب. وميكن 

بهذه �الأطعمة �ل�شارة.

ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم
�خل�شوبة  فاإن  باجل�شم،  �لكولي�شرتول  ن�شبة  ترتفع  عندما 
تتاأثر ب�شورة �شلبية، وحتتاج �مل�شكلة �إىل تدخل طبي لعالجها، 
نظر� خلطورتها على �ل�شحة، باالإ�شافة �إىل �شرورة جتنب 
�ل�شارة  �لكولي�شرتول  ن�شبة  �رت��ف��اع  ت�شبب  �لتي  �الأطعمة 

باجل�شم.

خلل يف اجلهاز املناعي
ال تت�شور كثري من �لن�شاء وجود عالقة بني �حلمل و�جلهاز 
�ملناعي يف �جل�شم، فاإذ� حدث خلل يف جهاز �ملناعة، ميكن �أن 
وكذلك  �مل���ر�أة،  بج�شم  �مل��وج��ودة  �لبوي�شات  مبهاجمة  يقوم 

مهاجمة �حليو�نات �ملنوية يف ج�شم �لرجل.
وع���ن���دم���ا ي���ح���دث ذل�����ك، ت���ت���اأث���ر �ل��ب��وي�����ش��ات وت�����ش��ب��ح غري 
م�شتعدة حلدوث �لتخ�شيب، كما �أن مهاجمة �جلهاز �ملناعي 

للحيو�نات �ملنوية يوؤدي �إىل �لق�شاء عليها.

عدم انتظام الدورة ال�سهرية
عندما تكون �لدورة �ل�شهرية غري منتظمة لدى �ملر�أة، فاإن 
فر�ض �حلمل تقل، وذلك الأنه ي�شعب عليها حتديد مو�عيد 
�لطبيب  مع  �الأم��ر  متابعة  �أن  �ل�شروري  من  ل��ذ�  �الإبا�شة، 

و�أخ������ذ �أدوي�������ة ت�����ش��اع��د يف 
�ل�شهرية.  �ل�����دورة  تنظيم 

وت��ع��ت��رب �أدوي�����ة �الك��ت��ئ��اب من 
�أب�����رز �الأدوي�������ة �ل��ت��ي ت���وؤث���ر على 

�الإبا�شة، وت�شبب �إفر�ز �جل�شم ملادة 
يف  دور�  تلعب  �ل��ت��ي  "�لربوالكتني"، 

�إعاقة �لتبوي�ض و�حلمل.

�سائعات غري �سحيحة عن احلمل 
واحلوامل!

ت�شغل �لعديد من �حلو�مل 
خ�شو�شا  كثرية  �أ�شئلة 
�إذ� كان هذ� هو �حلمل 
هناك  ل����ك����ن  �الأول، 
�لن�شائح  م��ن  �ل��ع��دي��د 
للحو�مل  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 

جتاهلها، �لتقرير �لتايل 
�الإ�شاعات  ب��ع��د  ي��دح�����ض 

�خلاطئة.
تظهر على �لن�شاء يف فرتة �حلمل �لعديد من �لتغري�ت ما 
�لتغري�ت  لهذه  �أجوبة  عن  �لبحث  �إىل  منهن  �لكثري  يدفع 
و�المتثال لن�شائح جتنبهن �أعباء �حلمل. كما تتعدد �لكتب 
و�ملجالت �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال، فهل كل هذه �لن�شائح 
�شائبة ومفيدة؟ وهل �المتثال لها ُيجنب �حلامل و�جلنني 
"كود  موقع  يف  �شدر  �ل��ذي  �لتقرير  �شحية؟  م�شاكل  فعال 
و�لن�شائح  �الإ���ش��اع��ات  بع�ض  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ي�شلط  ت�شيك" 

�خلطاأ.

التخلي عن مداعبة القطط
تتجنب �حلو�مل مد�عبة �لقطط خ�شية �الإ�شابة بعدوى د�ء 
�ملقو�شات �لتي تنتقل من �حليو�نات �مل�شابة �إىل �لب�شر، لكن 
�لد�ء  بهذ�  �الإ�شابة  �أن خماطر  بينت  �لطبية  �الأبحاث  �آخر 
�الأخرية  �ل�شنو�ت  خ��الل  ُت�شب  مل  �م���ر�أة  فكل  ج��د�.  قليلة 

فاحتمال �إ�شابتها وهي حامل قليل جد�.

المتناع عن اأكل ال�سالمي
كذلك �ل�شالمي " مرتديال" مُينع �حلو�مل من �أكله خ�شية 
�الإ�شابة بد�ء �ملقو�شات و�ل�شرر باجلنني، ولكن كل و�حدة مل 
ت�شب حتى �الآن بهذ� �لد�ء فال د�عي لتخليها عن ��شتهالك 

�ل�شالمي" مرتديال" �أثناء �حلمل.

جتنب امل�سابح
ُت���اأخ���ذ ل��ن��ظ��اف��ة �مل�شابح  رغ���م �الح��ت��ي��اط��ات �ل���الزم���ة �ل��ت��ي 
�ملعدية و�حلو�مل يخفن  باالأمر��ض  تعجُّ  �أنها  �إال  وتعقيمها 
م��ن �ن��ت��ق��ال ه��ذه �الأم���ر�����ض ع��رب �ملهبل �إىل �جل��ن��ني. لكن 
فاإن  �شحيح  ب�شكل  يعمل  ال  ك��ان  و�إذ�  وقائية  �آل��ي��ة  للمهبل 

خطر �الإ�شابة بعدوى فطرية حا�شر حتى لو مل تزر �حلامل 
�مل�شبح.

ل ينبغي ال�سفر بالطائرة يف الأ�سابيع الـ12 الأوىل
�ل�شفر  ت�شيك" �أن  "كود  م��وق��ع  يف  �ل�����ش��ادر  �لتقرير  ي��وؤك��د 
بالطائرة ال يت�شبب يف �إجها�ض تلقائي للحامل، �أما �ل�شبب 
�لوحيد �لذي مينعها من �لطري�ن هو حالة �لغثيان �أو نزيف 

دموي يف بع�ض �الأحيان تعاين منه �حلامل يف هذه �ملرحلة.

احلامل حتتاج اإىل تناول الطعام ل�سخ�سني
ي�شود �عتقاد �أنه يجب على �حلو�مل �أكل �لطعام ل�شخ�شني، 
يح�شل  فاجلنني  ت�شيك"،  "كود  موقع  يوؤكده  خطاأ  �عتقاد 
على ما يحتاج �إليه من �لطعام بغ�ض �لنظر عن �لكمية �لتي 

تلتهمها �ملر�أة �حلامل.

ال�ستعانة بحبوب الفيتامينات
و�ملغني�شيوم  �حلديد  باأمالح  �حلو�مل  من  �لعديد  ت�شتعني 
و�لفيتامينات وحم�ض �لفوليك منذ بد�ية �حلمل، ومع ذلك 
يرى موقع "كود ت�شيك" �أن �لن�شاء �حلو�مل ياأخذن �لعديد 

من �الأدوية �لتي ال �شرورة لها متاما.

التخلي عن النوم على الظهر
�لنوم غري �ملريح من �أكرث �مل�شاكل �لتي تعاين منها �حلو�مل 
�أثناء فرتة �حلمل ومن بني �لن�شائح �لتي ُتقدم لهن �لتخلي 
عن �لنوم على �لظهر. �أمر ال ي�شتدعي �لذعر ح�شب موقع 
"كود ت�شيك"، ففي حالة �ال�شتيقاظ من �لنوم و�النتباه �إىل 
و�ال�شتد�رة  �لقلق  يجب  ال  �لظهر  على  �أنها  �لنوم  و�شعية 

بهدوء.

اأ�شباب غري مت�قعة  تعيق 
حدوث احلمل

خمتلفة  لأ�سباب  احلمل  حدوث  يف  �سعوبات  الن�ساء  من  الكثري  تواجه 
قد يبدو بع�سها معقدا، لكن ما ل تدركه الكثريات، اأن م�سكالت ب�سيطة 

وغري متوقعة قد تكون �سببا يف تاأخر الإجناب.
ومن الأمور ال�سائعة التي قد تعيق اأو توؤخر حدوث احلمل:

غ�غل حتذر: �شارع�ا بالتحديث 
واإل �شتتعر�ش�ن لالخرتاق

ح���ذرت ���ش��رك��ة غ��وغ��ل م��ن عملية 
�خرت�ق �إلكرتوين ملت�شفح "غوغل 
�مل�شتخدمني  يعر�ض  ق��د  كروم"، 
يحدثو�  مل  �إذ�  ح��ق��ي��ق��ي،  خل��ط��ر 

�ملوقع فور�.
وحذر مهند�ض �أمني كبري يف �شركة 
غ���وغ���ل �مل�����ش��ت��خ��دم��ني م���ن خطر 
�الإلكرتوين،  لالخرت�ق  �لتعر�ض 
�ل�شابقة  �لن�شخة  يف  ثغرة  ب�شبب 
للموقع على �حلا�شوب، وطلب من 
فور�  �ملوقع  حتديث  �مل�شتخدمني 
ل�شحيفة  وف��ق��ا  �خل��ط��ر،  لتجنب 

ميل".   "ديلي 
�أمنيا  �خرت�قا  �ل�شركة  و�كت�شفت 
و�لتي  �حلو��شيب،  على  للمت�شفح 
قد تعر�ض �حلو��شيب الخرت�قات 

يف �لبيانات �ملحفوظة عليه.
ه����ذه  م����ث����ل  �إن  خ����������رب�ء  وق����������ال 
�خرت�ق  "للهاكرز"  تتيح  �ل��ث��غ��رة 
�حلو��شيب من على بعد، ويعر�ض 
لالخرت�ق،  �مل�شتخدمني  �أن��ظ��م��ة 

�إىل �أن يتم حتديثها.
�الأمنيني  �ملهند�شني  كبري  وح��ذر 
يف غوغل، جا�شنت �شوه، يف تغريدة 
على موقع "تويرت": "�الأمر جاد. 
ح��دث��و� م��وق��ع ك����روم ل��دي��ك��م.. يف 

هذه �للحظة فور�".
تفا�شيل  ع��ن  �ل�����ش��رك��ة  تعلن  ومل 
ط���ري���ق���ة �الخ���������رت�ق، ح���ت���ى متنع 
��شتخد�م  "�لهاكرز" م��ن  م��ن  �أي���ا 
ويعدُّ  م�شتقبال.  �لطريقة  نف�ض 
�الأكرث  كروم"  "غوغل  مت�شفح  
رو�ج���ا و����ش��ت��خ��د�م��ا ح��ول �لعامل، 
�إىل  م�شتخدميه  ع��دد  و�شل  حيث 

ملياري م�شتخدم.

اأبل متنح م�شتخدميها 
عالوة 10 % 

�أب���ل �ل��ي��وم ر�شائل  �أر���ش��ل��ت ���ش��رك��ة 
متجر  م�شتخدمي  �إىل  �إلكرتونية 
"�آيتونز" الإعالمهم  "�آب �شتور" و 
ب��اإط��الق ع��ر���ض ج��دي��د يح�شلون 
مب��وج��ب��ه ع��ل��ى ع�����الوة ت�����ش��ل �إىل 
باإ�شافة  ق��ام��و�  ح���ال  يف   10%
�خلا�شة  �أب��ل  ح�شابات  �إىل  ر�شيد 

بهم.
وقالت �ل�شركة يف ر�شالتها "�أ�شف 
ر�شيًد� �إىل هاتف �آي فون خا�شتك 
من �أي مكان". و�أ�شافت: "�ح�شل 
�إن فعلت ذلك   10% على ع��الوة 
�إ�شافة  �الآن  مي��ك��ن��ك   … �ل���ي���وم 
�أكرث  ب�شكل  ح�شابك  �إىل  �الأم���و�ل 
���ش��ه��ول��ة م��ن �أي وق���ت م�����ش��ى من 
��شتخدم  ث���م  ����ش���ت���ور.  �آب  م��ت��ج��ر 
بتطبيقات  لال�شتمتاع  �ل��ر���ش��ي��د 
�الألعاب و�لكتب و�الأفالم و�لرب�مج 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة و�أب�����ل م��ي��وزي��ك �أو 

خدمة �آي كالود �ل�شحابية. 
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�ش�ؤون حملية

تنفيذا ملذكرة التفاهم  و التواأمة بني املدينتني

بلدية مدينة العني ت�شتقبل وفدَا من مدينة وو�شي ال�شينية للتعاون امل�شرتك و تبادل اخلربات

تكرمي الفائزين بجائزة دار زايد للرعاية الأ�شرية 

جامعة اأب�ظبي ت�شت�شيف الدورة الثانية من ملتقى املراأة يف الهند�شة املدنية

•• العني- الفجر 

��شتقبل �شعادة �لدكتور مطر �لنعيمي مدير عام بلدية 
مدينة �لعني، وفد�ً من مدينة وو�شي �ل�شينية برئا�شة 
ت�شن مينغهوي مدير مكتب �ل�شوؤون �خلارجية �لتابعة 
لبلدية مدينة وو�شي �ل�شينية و جمع من �ل�شخ�شيات 
وروؤ�شاء عدد من �ل�شركات �ل�شينية، و تاأتي هذه �لزيارة 
و  �لعني  مدينة  بلدية  ب��ني  �لتفاهم  التفاقية  تفعياًل 
مدينة وو�شي بهدف �لتو�أمة و تعزيز �لتفاهم �ملتبادل و 

�ل�شد�قة بني �ملدينتني . 
و ����ش��ت��م��ع �ل���وف���د  خ���الل زي���ارت���ه ل�����ش��رح مف�شل حول 
م�����ش��اري��ع ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني يف جم����االت تخطيط 
�ملناطق  ح��ول  ��شتعر��ض  جانب  �إىل  و�ال�شتثمار  �مل��دن 
مدينة  بلدية  نظمت  كما   ، �ملتخ�ش�شة   �القت�شادية 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لوفد يف  خا�شاً جلولة  برناجماَ  �لعني 
و م��دي��ن��ة �ل��ع��ني  ، ت�شمنت زي����ارة ل��و�ح��ة �ل��ك��ر�م��ة و 
�شرح ز�يد �ملوؤ�ش�ض و م�شجد �ل�شيخ ز�يد ، و يف مدينة 
�لعني قام �لوفد  بزيارة و�حة �لعني ،  و��شتاد هز�ع بن 
ز�يد ، و م�شنع �شرت�تا للطائر�ت ، و �ختتمت �جلولة 
باالأجو�ء  �ال�شتمتاع  و  �لرت�ثي  �لقطارة  ل�شوق  بزيارة 

�ل��ل��ق��اء بحث  وت��ن��اول   . �ل�����ش��وق  �مل��ق��ام��ة يف  �الحتفالية 
�جلانبني  بني  �لعالقة  وتعزيز  �لثنائي  �لتعاون  �شبل 
تطويرها  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �مل����دن   يف جم����االت تخطيط 

و�مل�شاريع  و�ملقرتحات  �الأفكار  من  �لعديد  و��شتعر��ض 
�مل�شتقبلية مبا يخدم �ملدينتني و ير�شخ �أو��شر �لتعاون 
بني �لبلدين و�شواًل �إىل بذل �جلهود �مل�شرتكة لتدعيم 

�لزيارة  ه���ذه  ت��وؤ���ش�����ض  و  ك��م��ا   ، �ملجتمعات  يف  �لتنمية 
�شتى  يف  �ال�شرت�تيجية  �لعالقات  من  جديدة  خلطوة 
�ملجاالت مبا يزيد من �شالبة �لتعاون �مل�شرتك ويعزز 

م�شتوى �حل�شور �لعاملي الإمارة �بوظبي.
وك��ان��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ق��د �أب��رم��ت �ت��ف��اق��ي��ة مع 
مدينة وو�شي على تر�شيخ �مل�شالح �مل�شرتكة يف تكثيف 
جديدة  ف��ر���ض  فتح  و  �مل�شتقبل  يف  �ل��ت��ع��اون  تو�شيع  و 
للتقدم و �ال�شرت�شاد مببادئ �مل�شاو�ة و �ملنفعة �ملتبادلة، 
كما تن�ض �التفاقية على �لت�شجيع على �إقامة �لتعاون 
ذ�ت  �ملو��شيع  يف  للتبادل  فعال  �إط��ار  لتوفري  �مل�شرتك 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  و  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  يف  �مل�شاعدة  و 
�لتجارة  و  �ال�شتد�مة  و  �حل�شري  �لتخطيط  جماالت 
و �الق��ت�����ش��اد و �الب��ت��ك��ار و ري���ادة �الع��م��ال و �لتعليم و 

�لريا�شة و �لفنون و �لرت�ث و �ل�شياحة .
وتعد مدينة وو�شي �ل�شينية حمور�ً للتجارة و�ملو��شالت 
يف جنوبي مقاطعة جيانغ�شو، وهي �أحد منابع ح�شارة 
منطقة جنوبي نهر �ليانغت�شي، ويرجع تاريخها �ملدون 
�شنة  �آالف  ثالثة  م��ن  �أك��رث  قبل  م��ا  �إىل  �ل�شجالت  يف 
وهي غنية بالرت�ث �لتاريخي، وتعد ثقافة �ملاء وثقافة 

�ل�شناعة و�لتجارة �شريان يعك�ض روح هذه �ملدينة.

•• العني - الفجر

�لفائزين  بتكرمي  �الأ�شرية  للرعاية  ز�ي��د  د�ر  قامت 
بجائزة �لد�ر للتميز 2019 وعددهم 21 كما قامت 
�شمن �الحتفالية �لتي �أقيمت فى فندق روتانا �لعني 
�إد�رة  �ل�شام�شي ع�شو جمل�ض  �شعيد  بح�شور مبارك 
د�ر ز�يد للرعاية �الأ�شرية - رئي�ض �للجنة �لتنفيذية، 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  عام  مدير 
بتكرمي  �ل���د�ر  ع��ام  مدير  �لظاهري  ونبيل   ، و�ملهني 
�جلهات �مل�شاركة  و�لد�عمة للد�ر و�أكد مبارك �شعيد 
�ل�شام�شي فى ت�شريح له عقب �الحتفالية زيادة �أعد�د 
م�شتوى  على  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل���د�ر  يف  �ملتميزين  �لطلبة 
منهم  �ملبتعثني  �لطلبة  و�أي�شا  و�جلامعات  �مل��د�ر���ض 
للدر��شة يف �خلارج م�شري� �إىل �أن �حلفل جاء لتقدمي 
ومتيزهم  مثابرتهم  على  �ل��د�ر  وبنات  الأبناء  �ل�شكر 
و�أي�شا للعاملني و�ل�شركاء وو�شائل �الإعالم ملا قدموه 
من جهود �شاهمت يف جناح �أن�شطة وبر�مج وفعاليات 
�ل���د�ر . وث��م��ن �ل��دع��م �ل��ال حم���دود �ل���ذي حتظى به 
�لد�ر و�أبناءها من قبل �لقيادة �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض 

�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�الإمار�ت  �أم  توليه  �لذي  ، و�الهتمام  �مل�شلحة  للقو�ت 
ب��اأب��ن��اء وب��ن��ات �ل���د�ر وه��و م��ا ك��ان ل��ه �الأث���ر �ل��ب��ال��غ يف 

�لتقدم و�لتميز �لذي يحققه �أبناء �لد�ر .

�لد�ر،  ع��ام  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  نبيل  ع��رب  وم��ن جانبه 
�ل��د�ر يف جماالت  �أب��ن��اء  بتميز كوكبة من  عن فخره 
نتاج  ج��اء  متيزهم  �أن  �إىل  م�شري�  ومتنوعة  خمتلفة 
�إه��ت��م��ام ورع��اي��ة الأب��ن��اء وب��ن��ات �ل����د�ر م��ن��ذ تاأ�شي�شها 
بات�شاع  �ل��ع��ام مت��ي��زت  ه���ذ�  �جل���ائ���زة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 

من  �مل�����ش��ارك��ني  على  فقط  تقت�شر  مل  حيث  رقعتها 
كما  �لدولة  �إم���ار�ت  خمتلف  �شملت  بل  �لعني  مدينة 
باالإ�شافة  فئة   15 �إىل  لت�شل  �جلائزة  فئات  تنوعت 
�إىل �أن جلنة �لتحكيم هذ� �لعام غالبية �أع�شائها من 

جامعة �الإمار�ت .

•• اأبوظبي - الفجر

�أبوظبي  جامعة  يف  �ملدنية  �لهند�شة  ق�شم  ��شت�شاف 
فعاليات �لدورة �لثانية من "ملتقى �ملر�أة يف �لهند�شة 
جمال  يف  �خل�����رب�ء  م���ن  ب��اق��ة  ج��م��ع  �ل����ذي  �ملدنية"، 
�ل���ت���ق���و� مب��ج��م��وع��ة م���ن طالبات  �ل���ذي���ن  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ف��ر���ض  معهن  وب��ح��ث��و�  �لهند�شة 

تو�جه �ملهند�شني �ملدنيني.
رمي  �لدكتورة  من  بتنظيم  �مللتقى  فعاليات  و�أقيمت 
�شابوين، �الأ�شتاذة �مل�شاركة يف جامعة �أبوظبي ورئي�ض 
للخر�شانة  �ل����دويل  �الحت����اد  يف  �مل��ه��ن��د���ش��ات  جمعية 
�لدويل  �الحت��اد  مع  بالتعاون  �الإم����ار�ت،  يف  �لهيكلية 
باالإمار�ت  �ملهند�شني  وجمعية  �لهيكلية  للخر�شانة 
�لدويل  ل��الحت��اد  �لهند�شي  �الأ���ش��ب��وع  فعاليات  �شمن 

للخر�شانة �لهيكلية يف �الإمار�ت .
�ولني،  �ويل  ت��ور  �ملهند�ض  من  كل  �مللتقى  يف  و���ش��ارك 
للخر�شانة  �ل��������دويل  ل����الحت����اد  �ل��������دويل  �ل���رئ���ي�������ض 
�الحتاد  رئي�ض  �ل��ع��ر����ش��ي،  ر�ئ���د  و�ملهند�ض  �لهيكلية، 
و�أع�شاء  �الإم����ار�ت،  يف  �لهيكلية   للخر�شانة  �ل���دويل 
يف  مبا  �ملدنيني  للمهند�شني  �الأمريكية  �جلمعية  من 
ذلك �لدكتور �إليا�ض �شياح، رئي�ض �لقطاع 10 " �لذي 

�ل�شمالية" يف  �أمريكا  �مل�شاركة خارج  �ل��دول  ي�شم كل 
رئي�ض  �شابوين،  و�لربوفي�شور عبد�لرحيم  �جلمعية، 
�جلمعية �الأمريكية للمهند�شني �ملدنيني يف �الإمار�ت، 
و�الأكادمييني  �لبناء  قطاع  رو�د  من  ع��دد  جانب  �إىل 
و�لطالب من جامعة �أبوظبي وغريها من �جلامعات 

يف �ملنطقة.

متكني  على  �ل�شوء  �مل�شاركون  �شلط  �مللتقى،  وخ��الل 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  �الإن�شاء�ت  قطاع  يف  �ملهند�شات 
و�ل��ع��امل��ي، م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ت��ح��ول �ل���ذي �شهدته 
�الأعو�م �ملا�شية ودور حكومة دولة �الإمار�ت يف متكني 
جل�شتني  �نعقاد  �مللتقى  فعاليات  و�شمت  �لفئة.  ه��ذه 
نقا�شيتني تر�أ�شهما �لربوفي�شور �إيفان باليولوجو�ض، 

رئي�ض ق�شم �لهند�شة �ملدنية يف جامعة �أبوظبي وركزت 
على "�ل�شخ�شيات �لن�شائية �ل�شابة يف �لهند�شة �ملدنية: 
منظور معا�شر" و"�لتحول نحو قطاع �إن�شاء�ت يخلو 

من عو�ئق �لنوع �الجتماعي يف عام �لت�شامح."
وقال �لربوفي�شور علي نظمي، عميد كلية �لهند�شة يف 
جامعة �أبوظبي: "�شعد�ء با�شت�شافة عدد من �خلرب�ء 
�شمن  �لثانية  للمرة  �لهند�شة  جم��ال  يف  �مل��ع��روف��ني 
و�لذين  �مل��دن��ي��ة،  �لهند�شة  يف  �مل���ر�أة  ملتقى  فعاليات 
حر�شو� على م�شاركتنا و��شتعر��ض خرب�تهم ووجهات 
نظرهم يف �لقطاع �لهند�شي �أمام �لطلبة، حيث نوؤمن 
ت�شليحهن  خ����الل  م���ن  �ل��ط��ال��ب��ات  ب�������ش���رورة مت��ك��ني 
باملهار�ت �لعملية �لالزمة �إىل جانب �ملعرفة �لنظرية، 
بقدر�تهن  ثقتهن  ت��ع��زي��ز  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

للم�شي قدماً يف حتقيق �الإجناز�ت ب�شوق �لعمل".
و�ن�����ش��م��ت دول����ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف عام 
يف �الحتاد  و�الأربعني  �الأرب��ع  �لع�شو  لتكون   2016
�لدويل للخر�شانة �لهيكلية، حيث ُيعد �الحتاد �لدويل 
جمعية  م��ن  ج���زء�ً  �الإم����ار�ت  يف  �لهيكلية  للخر�شانة 
�ملهند�شني باالإمار�ت، �لتي تلتزم بتطوير �الأد�ء �لفني 
�خلر�شانية  للهياكل  و�لبيئي  و�جلمايل  و�القت�شادي 

يف �لدولة.

متط�ع  ومتط�عة من جامعة زايد   1400
يف تنظيم فعاليات الأوملبياد اخلا�ض

•• اأبو ظبي – الفجر

ت�شارك جامعة ز�يد يف دعم فعاليات �الأوملبياد �خلا�ض لالألعاب �لعاملية - �أبو 
ظبي 2019، �لتي تنطلق غد�ً �خلمي�ض -14مار�ض 2019 ، �نطالقاً من 
م�شوؤوليتها �ملجتمعية حيال �أكرب حدث ريا�شي ت�شت�شيفه �ملنطقة، وذلك 
�الإد�رية  هيئتيها  و�أع�شاء  طلبتها  من  ومتطوعة  متطوعاً   1400 بنحو 
و�لتدري�شية، �إ�شافة �إىل ح�شور نحو 1000 فرد من �أ�شرة �جلامعة ملتابعة 
�الألعاب طيلة �أيام �الأوملبياد. و�شرح بر�يان غيلروي م�شت�شار مكتب نائب 
يف  �جلامعة  و�إد�ر�ت  كليات  جميع  ميثلون  �ملتطوعني  ب��اأن  �جلامعة  مدير 
كال حرميها باأبوظبي ودبي، و�شيقومون مبهام وو�جبات خمتلفة يف �إطار 
�لعام  و�الإر���ش��اد  للتنظيم  ف��رق  �شمن  �لعاملية،  لالألعاب  �لتنظيمي  �ل�شلم 
و�لتن�شيق وغريها.. م�شري�ً �إىل �أن بع�ض هوؤالء �ملتطوعني يقومون باأدو�ر 
عامة وبع�شهم �الآخر روؤ�شاء فرق يف فعاليات حمددة، وهناك بع�ض ثالث 
�أع�شاء يف جلنة �لرتحيب، الفتاً �إىل �أن هناك عدد�ً من �ملتطوعني يتولون 
�ملتطوعني  جميع  و�شيح�شل  مثاًل،  �الت�شال  كمندوبي  رفيعة  م�شوؤوليات 
ذهبية  �أو  �أو ف�شية  برونزية  �شارة جامعة  �ل�شروط على  ي�شتوفون  �لذين 

تقدير�ً الإ�شهامهم و�لتز�مهم بدعم �الألعاب �الأوملبية �لعاملية �خلا�شة.
�إىل توقيع مذكرة   2017 ب��ادرت يف نوفمرب عام  ز�ي��د قد  وكانت جامعة 
مركز�ً  مبوجبها  �جلامعة  �أ�شبحت  لالأوملبياد،  �ملنظمة  �للجنة  مع  تفاهم 
لتدريب �ملتطوعني يف تنظيم �حلدث من �ملجتمع �لطالبي، وقامت بدور 
رئي�ض يف �مل�شاعدة على تاأهيلهم وتدريبهم. كما �أ�شبحت �جلامعة مبوجب 
تدرج  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �أول جامعة يف  �أي�شاً  �التفاقية  هذه 
كلية  طالبات  نظمت  كما  �جلامعية.  مناهجها  �شمن  �خل��ا���ض  �الأومل��ب��ي��اد 
�الأوملبياد يف  تنظيم  للتطوع يف  ذل��ك، حملة  �إىل  �الإع��الم،  �الت�شال وعلوم 
�إط��ار تعليمي تطبيقي، عبارة عن م�شروع در��شي ت�شمن �شت ور���ض عمل 
تدريبية هي مبثابة خطط تنفيذية و�شعتها �لطالبات ��شتثمار�ً للف�شول 
�لتعليمية �لتطبيقية �لتي �نخرطن بها حول هذ� �ملو�شوع. وقد مت عر�ض 
للر�بطة  و�لع�شرين  �ل��ث��اين  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  يف  �لتدريبي  �مل�����ش��روع  ه��ذ� 
�لعربية – �الأمريكية ملعلمي �الت�شال �لذي ��شت�شافته �جلامعة �الأمريكية 
�ملتطوعني  �لطلبة  �لعام. وحتدث عدد من  نف�ض  �أكتوبر من  بالقاهرة يف 
فقال  �لتطوع  �ليوم  �خلمي�ض عن جتاربهم يف  �شتنطلق  �لتي  �الأل��ع��اب  يف 
عبد �هلل حمد �لقبي�شي، طالب يف كلية �الإد�رة: "لقد قدمت �الإد�رة �لعليا 
�ل��ك��ام��ل يل والأخ����ي، و�ب���ن ع��م��ي، و�أف�����ش��ل �شديق يل  �ل��دع��م  يف جامعتنا 
�ل�شرية  �أ�شع م�شاركتي يف  �أن  �ملنا�شبة �خلا�شة، وميكنني  للتطوع يف هذه 
�لعمر".  يف  و�ح��دة  مرة  �إال  تاأتي  ال  تدريبية مهمة  فر�شة  فهذه  �لذ�تية، 
�إنها  و�ل�شحية،  �لطبيعية  �لعلوم  كلية  يف  �لطالبة  حممد،  لطيفة  وقالت 
حري�شة على تعلم كيفية �لتو��شل مع �أ�شحاب �لهمم، "�إنها فر�شة عظيمة 
للعمل معهم وتعلم تقنيات خا�شة بهذه �لتجربة �أثناء �لتفاعل، و�أ�شافت 
بحما�ض: "لقد تلقيت �لدعم �لكامل من زوجي بهذ� �خل�شو�ض، و�شنعهد 
�خلوري،  وقال حمد  ب�شوؤونها.  �شتهتم  �لتي  و�لدتي  �إىل  �ل�شغرية  بابنتنا 
�إىل  �إنه فخور بالتطوع لتنظيم �الأوملبياد، الفتاً  طالب �لعالقات �لدولية، 
"يرفع من معنوياتنا ومينحنا فر�شة عظيمة للقاء هو�ة  �أن هذ� �حلدث 
�آخرين من جامعات �أخرى يف جميع �أنحاء �لدولة.  وقالت نرج�ض �لهندي، 
�إنها ح�شرت دورتني تدريبيتني  طالبة بكلية �لعلوم �لطبيعية و�ل�شحية، 
�أ�شحاب  �لريا�شيني  مع  �لتعامل  كيفية  خاللهما  تعلمت  �الإن��رتن��ت  على 
�لهمم.  وقال نهيان خالد، من كلية �الإد�رة، �إنه �شي�شاهم يف م�شابقات ركوب 
"لقد دفعني �شغفي بهذه  �أبوظبي للفرو�شية،  نادي  �لتي �شتقام يف  �خليل 
على خطاب  و�شاأح�شل  �ل��دور،  بهذ�  بالقيام  للمطالبة  �لر�ئعة  �حليو�نات 

تقدير من �أ�شاتذتي �لذين �شي�شيدون بهذه �مل�شاهمة و�مل�شاركة �لكرمية.

مهرجان اأب�ظبي يحتفي بك�كبة املبدعني من 
اأ�شحاب الهمم مع ال�ش�بران� العاملية �ش�مي ج�

•• اأبوظبي - الفجر 

يف  يقام  �ل��ذي  – �أبوظبي"،  �لعاملية  لالألعاب  �خلا�ض  "باالأوملبياد  �حتفاًء 
حفاًل  تنظيمه  عن   2019 �أبوظبي  مهرجان  �أعلن  �الإمار�تية،  �لعا�شمة 
فنياً مميز�ً بعنو�ن "معاً لالندماج" بالتعاون مع �الألعاب �الأوملبية �خلا�شة 
يف �أبوظبي، حتييه جمموعة خمتارة من �أ�شحاب �لهمم من كوريا يوم 16 

مار�ض على م�شرح ق�شر �الإمار�ت.
�لعزم"،  "ثقافة  �لعام  لهذ�  �ملهرجان  �شعار  يج�شد  �لذي  �حلفل  و�شي�شهد 
�أعمال  �إىل  باالإ�شافة  وم��وز�رت، وهايدن وغريهم،  ل�شوبرت،  �أعمال  عزف 
ت�شعني  ط��و�ل  موريكوين،  و�إن��ي��و  و�ن��در  �شتيفي  مثل  معا�شرين  لفنانني 
�أ�شحاب  م��ن  �ملقطوعات جمموعة خم��ت��ارة  و���ش��ي��وؤدي  �ل��زم��ن،  م��ن  دقيقة 
برفقة  �ملنفردين،  و�ل��ب��وق  و�لبيانو  �جليتار  ع��ازيف  م��ن  ك��وري��ا  م��ن  �لهمم 
�ل�شوبر�نو �ل�شهرية �حلائزة على جائزة "جر�مي" �شومي جو، و�لتي �أ�شرت 

ب�شوتها كل من �شمعها طو�ل م�شريتها �ملهنية �ملمتدة. 
يف  حم��وري��اً  دور�ً  ك��وري��ا  يف  �خل��ا���ض  لالأوملبياد  �ملو�شيقية  �لفرقة  وتلعب 
�شنوياً  ت�شتقبل  حيث  �لهمم،  �أ�شحاب  من  �لفناين  على  �الأ���ش��و�ء  ت�شليط 
�ملئات من �لفنانني عرب عملية �ختبار، وت�شم يف ع�شويتها فنانني حاليني 
و�شابقني من مهرجان "بيونغت�شانغ �خلا�ض للمو�شيقى و�لفنون"، ويقدم 
�ل��ري��ا���ش��ة و�لثقافة  �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���ض يف ك��وري��ا دع��م��ه �لكبري يف جم��ال 
حمالت  وينظم  �خلا�شة،  �الحتياجات  ذوي  من  �لهمم  الأ�شحاب  و�لفنون 
لالرتقاء بالوعي جتاههم. وتاأتي ��شت�شافة حفل "معاً لالندماج"، يف �إطار 
ل�شعار  وترجمًة  عاملياً  �لثقايف  �حل��و�ر  لتعزيز  للمهرجان  �الأ�شا�ض  �ملهمة 
"ثقافة �لعزم"، و�شمن �شل�شلة �الأحد�ث  �ل�شاد�شة ع�شرة هذ� �لعام  دورته 
ثقافة  على  �ل�شوء  لت�شليط  �أبوظبي  مهرجان  ينظمها  �لتي  و�لفعاليات 
�ال�شتثنائي  �لفني  �حلفل  وي��ق��دم  �لعاملي،  �جلمهور  �أم���ام  �لعربي  �ل��ع��امل 
يف  دجمهم  و�أه��م��ي��ة  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ق���در�ت  على  للتعرف  ملهمة  فر�شة 

�ملجتمع وت�شليط �ل�شوء على مهار�تهم �لفريدة.
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حمية  تطبيق  اإىل  الأمهات  من  كثري  تلجاأ 
من  يعانون  الذين  اأطفالهن  مع  غذائية 

لعتبارات  مــراعــاة  دون  الــبــدانــة، 
ميكن  الريجيم  اأن  حيث  كثرية، 

�سحتهم  عــلــى  يـــوؤثـــر  اأن 
اأن  بــــدًل مـــن  بــالــ�ــســلــب 

تخفي�ص  يف  ي�ساعد 
اأوزانهم.

اخليار، ذلك احلا�سر دومًا يف خمتلف اأطباق ال�سلطة التي نع�سق، هل له القدرة على ال�سفاء من الزهامير؟ اقراأ اخلرب لتعرف ما ك�سفت 
عنه هذه الدرا�سة الثورية.

ن�سائح قبل تطبيق الأطفال للريجيم
يبد�أ  �أن  قبل  �الأم����ور  لبع�ض  �الإن��ت��ب��اه  م��ن  الب��د 

�لطفل يف تطبيق �لريجيم، وهي:

عنا�سر  على  الطفل  طعام  اإقت�سار  -1عدم 
حمددة

�خل�شرو�ت  �أن  �الأم����ه����ات  ب��ع�����ض  ت��ت�����ش��ور  ق���د 
�لطفل،  تغذية  يف  �الأه��م  �لعنا�شر  هي  و�لفاكهة 
�لعنا�شر  وتتجاهل  له  باإعطائهم  تهتم  وبالتايل 

�لغذ�ئية �الأخرى.
وهو من �أكرب �الأخطاء �لتي تقوم بها �الأم، حيث 
ي�شمل  متنوع  طعام  �لطفل  يتناول  و�أن  البد  �نه 

كافة �لعنا�شر �لغذ�ئية.
وذلك الأن لكل عن�شر فو�ئد هامة يف بناء وتطور 
البد  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �ملناعة،  وتقوية  �جل�شم 
متنح  الأن��ه��ا  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  �لطفل  يتناول  و�أن 

�جل�شم طاقة.
�الأطفال  تناول  �الأن�شب هو  وبالتايل يكون �حلل 
على  ليح�شل  حم���دودة  بكميات  �لعنا�شر  ل��ه��ذه 

فو�ئدها دون �أن ت�شر ب�شحته.

يحتاجها  التي  ال�سعرات  كــم  -2معرفة 
الطفل

لعدة  وفقاً  للج�شم  �ملثايل  �ل�شعر�ت  يختلف عدد 
و�حلالة  و�ل���وزن  �لعمرية  �ملرحلة  مثل  ع��و�م��ل، 
عدد  �الأم  ت���ع���رف  �أن  ي��ج��ب  ول���ذل���ك  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
�لطفل  ج�شم  يحتاجها  �لتي  �حلر�رية  �ل�شعر�ت 

قبل �أن يقوم بتطبيق �لريجيم.
�ل�شعر�ت  ح�����ش��اب  تطبيقات  �إىل  �ل��ل��ج��وء  مي��ك��ن 
�أو قيا�ض �ل��وزن يف �جلهاز �ل��ذي يربز  �حل��ر�ري��ة 
ع�شلية  وكتلة  ده��ون  من  �جل�شم  تفا�شيل  كافة 

���ش��ي��ظ��ه��ر لها  وغ�����ريه�����ا، وب����ال����ت����ايل 
يحتاجها  �لتي  �ل�شعر�ت 

ج�شمه.
�أال  وي������ج������ب 

ل  و يتنا

يحتاجها  �لتي  �ل�شعر�ت  من  �أق��ل  كميات  �لطفل 
له  �ملنا�شب  �لكم  يتعدى  ب��اأال  ين�شح  كما  ج�شمه، 

لي�شتطيع حتقيق هدفه يف تخفي�ض �لوزن.

الغذائية احلمية  مع  الريا�سة  -3ممار�سة 
مثل  و�ل�����ش��رب  �ل��ت��ح��م��ل  ي�شتطع  ال  �ل��ط��ف��ل  �إن 
�ل�شخ�ض �لنا�شج، ولذلك فاإن كانت مدة تطبيق 
�لريجيم طويلة، ف�شوف ي�شعر �لطفل بامللل وال 
ي��ر�ه قا�شياً من وجهة  �ل��ذي  �لنظام  يتحمل هذ� 

نظره.
�لريا�شة  ميار�ض  و�أن  الب��د  ولذلك 

�لغذ�ئية،  �حلمية  مع  بالتز�من 
�ملزيد  ي�شاعد �جل�شم يف  حتى 

م���ن �حل�����رق، وت���ب���د�أ نتائج 
�لظهور  يف  �ل���ري���ج���ي���م 

خالل وقت قليل.

الطفل  -4اإعتياد 
ــــى الـــــغـــــذاء  عــــل

ال�سحي
�إن �لريجيم ال يجب 
حم�����دد�ً  ي���ك���ون  �أن 
�أ�شلوب  ب��ل  ب��وق��ت، 
عليه  ي�����ش��ري  ح��ي��اة 
�ل�شخ�ض، وعندما 

ي��������ع��������ت��������اد 

تكون  ف�شوف  �شحي،  غ��ذ�ئ��ي  نظام  على  �لطفل 
�ملهمة �شهلة بالن�شبة له.

غذ�ء  ت��ت��ن��اول  �أ���ش��رة  يف  �ل��ط��ف��ل  ين�شاأ  �أن  فيجب 
�شحي من حوله، ليكون هذ� �أمر طبيعي بالن�شبة 

له.
كبرية  كميات  تناول  على  �إعتياد  هناك  ك��ان  و�إن 
ف��الب��د من  �مل��ن��زل،  �ل�شحي يف  �لطعام غ��ري  م��ن 
�ل��ع��ادة �خلاطئة، و�الإ���ش��ر�ع يف  �لتوقف ع��ن ه��ذه 

تبديلها بنظام �شحي.

-5عدم �سعور الطفل 
باحلرمان

�لطفل  ح���ق  م���ن 
ما  ي��ت��ن��اول  �أن 
ولكن  يحبه، 
ل�����ي�����������ض يف 
ك����ل وق����ت، 
ف������االأه������م 
ه��������������������������و 
����ش���ع���وره 

�الأم على  �أن جتربه  دون  نف�شه،  بامل�شوؤولية جتاه 
عدم تناول ما ي�شاء.

يحبه  ما  �لطفل  ليختار  موعد  تخ�شي�ض  يجب 
�إلتز�مه  على  ل��ه  م��ك��اف��اأة  ه��ذ�  ويعترب  ويتناوله، 
الإجناز  وحتقيقه  �لغذ�ئية  �حلمية  ف��رتة  خ��الل 

خاللها.
ف��ال��ط��ف��ل ال ي�����درك ح��ج��م �مل�����ش��ك��ل��ة مثل 

و�ل���دي���ه، ول��ذل��ك ي��ج��ب �لتحدث 
م��ع��ه وت��و���ش��ي��ح �الأم�����ر له، 

�إ�شتخد�م  دون  ول���ك���ن 
وقا�شي،  ح��اد  �أ���ش��ل��وب 
�الإنتباه  م���ن  والب����د 
�لغرباء،  �أم���ام  ل��ه��ذ� 
تقوم  �أن  ي�شح  ف��ال 
�لطفل  مب��ن��ع  �الأم 

من تناول �لطعام.
مكان  يف  تاأخذه  بل 

مبفرده 
وتذكره 
همية  باأ
تطبيق 

ب�شحة  ويتمتع  �أف�شل  مظهره  ليكون  �لريجيم 
جيدة.

تطبيق  يف  الطفل  ت�ساعد  اإر�ـــســـادات 
الريجيم

ف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع�����ض �الإر������ش�����اد�ت �ل��ت��ي حتث 
�لطفل على �الإلتز�م باحلمية �لغذ�ئية:

• توفري �لطعام �ل�شحي �أمام �لطفل: حتى ال 
غري  �الأخ��رى  باالأطعمة  للتفكري  فر�شة  تعطيه 
�خل�شرو�ت  �أطباق  جتهزي  �أن  فالبد  �ل�شحية، 
و�ل��ف��اك��ه��ة �أم���ام���ه ل��ي��ت��ن��اول م��ن��ه��ا ع��ن��دم��ا ي�شعر 

باجلوع، 
وقدمي له �الأ�شناف �لتي يحبها.

ببطء:  �لطعام  يتناول  �أن  طفلك  من  • �أطلبي 
تناول  دون  بال�شبع  �ل�شعور  يف  �شي�شاهم  ف��ه��ذ� 
�لطعام  ت���ن���اول  �أن  �ل��ط��ع��ام، ح��ي��ث  م���ن  ك��ث��ري 
كبرية  ك��م��ي��ات  ي��ت��ن��اول  �شيجعله  ���ش��ري��ع��اً 

دون �أن يدري.
�لطعام:  ت��ن��اول  �ل��ط��ف��ل  م�����ش��ارك��ة   •
نظام  بتطبيق  �الأم  تقوم  �أن  ويف�شل 
غ���ذ�ئ���ي ب�����ش��ح��ب��ة �ل��ط��ف��ل ح��ت��ى ال 
ب��اأن��ه مب��ف��رده وخم��ت��ل��ف عن  ي�شعر 
�لطعام يف  بتناول  �الخرين، وين�شح 
�أج��و�ء �أ�شرية مع �إ�شفاء �أج��و�ء �ملرح 

و�لدعابة مع �لطفل و�لتحدث معه.
ي�شاعد هذ�  �الأغذية:  �شر�ء  �لطفل يف  • �إ�شر�ك 
باالأطعمة  وتعريفه  �مل�شوؤولية،  �لطفل  تعليم  يف 
يجب  وكذلك  يتناولها،  �أن  يجب  �لتي  �ل�شحية 
�لطعام وحت�شريه على  �إع��د�د  �الأم يف  ي�شاعد  �أن 

�لطاولة.
ت��ن��اول �لطعام  ف��ه��ذ� �شيزيد م��ن حت��ف��ي��زه ع��ل��ى   

�لذي قام باإعد�ده.
له:  �ملف�شلة  �الأن�شطة  مبمار�شة  �لطفل  • قيام 
يف  ي��ف��ك��ر  �شيجعله  �ل���ف���ر�غ  وق���ت  م���ن  ك��ث��ري  الأن 

�إن كان معتاد على تناول  تناول �لطعام، وخا�شًة 
كميات كبرية من �الأطعمة �شابقاً.

�لتلفزيون:  �أم������ام  �ل���ط���ع���ام  ت���ن���اول  جت��ن��ب   •
تناول  �أث��ن��اء  �لكارتون  الأف��الم  �لطفل  فم�شاهدة 
ب�شورة  �شهيته  فتح  يف  ت�شاهم  �أن  ميكن  �لطعام 

كبرية لتناول �ملزيد.
�ملنزل:  خارج  يف  للطفل  منا�شبة  �أطعمة  • �أخذ 
ت�شطر  وال  منها،  يتناول  باجلوع  �شعر  �إذ�  حتى 
بالدهون  م��ل��ي��ئ��ة  ج���اه���زة  وج���ب���ات  ل�����ش��ر�ء  �الأم 

و�لعنا�شر �ل�شارة.

حتى ل يوؤثر على �سحتهم

الريجـــــيم لالأطفــــال.. ن�شـــــائح قبـــــل البــــدء بــــه

ك�����ش��ف��ت جت����ارب ق���ام ب��ه��ا ب��اح��ث��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون يف جامعتي 
 Dundee and Oxford( و�أوك�������ش���ف���ورد  د�ن������دي 
جملة  يف  نتائجها  ون�����ش��رت  م���وؤخ���ر�ً   )universities
عن   ،)Nature Vaccine( �لطبيعية  �ل��ت��ط��ع��ي��م��ات 
مو�د  م��ن  �أ�شا�شي  ب�شكل  يتكون  �لتطعيمات  م��ن  جديد  ن��وع 
�لوقاية  ت��وف��ري  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  ق���د  �خل���ي���ار،  م���ن  م�شتخل�شة 

و�حل�شا�شية.ويعتقد  �لزهامير  مثل  �أم��ر����ض  �شد  �ل��الزم��ة 
�لباحثون �أنهم قد متكنو� �أخري�ً من �شناعة ما �أطلقو� عليه 
با�شتخد�م  �لف�شية" وذلك عرب قيامهم  "�لر�شا�شة  م�شمى 
فريو�ض يوؤثر على �خل�شر�و�ت ال�شتخال�ض نوع جديد من 
�لعديد  من  �لب�شر  حماية  على  ت�شاعد  قد  �لتي  �لتطعيمات 

من �الأمر��ض.

لفريو�ض  �لربوتيني  �ل��غ��الف  با�شتخال�ض  �لباحثون  وق��ام 
و�النتفاخات  �لنتوء�ت  ببع�ض  عادة  ويت�شبب  �خليار،  ي�شيب 
مع  �ل��ربوت��ني  ه��ذ�  با�شتخد�م  قامو�  ثم  �لثمرة،  �شطح  على 

تركيبة بروتينية مت ��شتخال�شها 
من طعم �لتيتانو�ض يف �شناعة 

�لطعم �جلديد.
و�أظهرت �لتجارب �الأولية، 

�أن �لطعم �جلديد 
تاأثري  له  كان 

�إي���ج���اب���ي يف 
�حل���������������االت 
�ل�����ط�����ب�����ي�����ة 

�لتالية:
�حل�شا�شية   •

وح�شا�شية  ع����م����وم����اً 
�لقطط خ�شو�شاً.

• �ل�شدفية.
�جلديد  �لطعم  ي��ك��ون  وق��د 
فعااًل يف �لوقاية من بع�ض 
حدوثها،  قبل  �الأم��ر����ض 
م���ر����ض  ح�����ال�����ة  ك����م����ا يف 
حماربة  يف  �أو  �لزهامير، 

و�ل�شفاء  �الأم��ر����ض  بع�ض 
م��ن��ه��ا ب��ع��د ح��دوث��ه��ا ك��م��ا يف 

حالة مر�ض �ل�شدفية.

وال ز�لت هذه �لبحوث و�لتجارب يف بد�يتها، وياأمل �لباحثون 
ب�شكل  وجتربتها  �أو�شع  نطاق  على  �إجر�ئها  من  يتمكنو�  �أن 

الإثبات  �أك����رث  م��ك��ث��ف 

جناعتها يف �لفرتة �لقادمة.
ويتمنى �لباحثون �أن ي�شبح هذ� �لنوع من �لتطعيمات �حلل 
�لعامل  �لب�شر حول  �لكثري من  �ملثايل حلماية 
�الأم����ر������ض  ب��ع�����ض  و�الم  م���ع���ان���اة  م���ن 

�ملزمنة و�خلطرية، 
ك��م��ا �أن���ه ل��ن ي��ك��ون م��ط��ع��وم��اً غايل 
و�أكرث  �أرخ�ض  يكون  قد  بل  �لثمن، 
�لتطعيمات  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ن  ن��ف��ع��اً 

و�للقاحات �ملتو�فرة حالياً.

اخليار.. هل يعالج الزهامير واحل�شا�شية؟
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املال والأعمال

وفقًا مل�سح مري�سر جلودة احلياة 2019
دبي واأب�ظبي تت�شدران منطقة 

ال�شرق الأو�شط يف م�ؤ�شر ج�دة احلياة 
•• دبي-الفجر: 

�أعلنت مري�شر، �ل�شركة �ال�شت�شارية �لعاملية �لر�ئدة يف جمال �الرتقاء بال�شحة 
و�لرثوة و�لوظائف، و�لتي متلكها بالكامل جمموعة �شركات مار�ض �آند ماكلينان 
“و�ملدرجة يف بور�شة نيويورك حتت �لرمز: MMC«، �أم�ض �الأربعاء عن نتائج 
�أظهر  و�ل��ذي   ،2019 لعام  �حلياة  و�لع�شرين جل��ودة  �حل��ادي  �ل�شنوي  م�شحها 

�حتالل مدينتي دبي و�أبو ظبي �شد�رة �أف�شل �ملدن يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط.
�حتلت  حيث  �لتو�يل،  على  �ل�شابع  للعام  �ملنطقة  ملدن  دبي  ت�شدر  �مل�شح  و�أظهر 
�لثامنة  �ملرتبة  يف  ظبي  �أب��و  وتلتها  �مل�شح،  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على   74 �ملرتبة 
و�ل�شبعني. وتو��شل �ملدن �الإمار�تية ترتيبها �شمن �ملدن �الأعلى ت�شنيفاً يف �مل�شح 
حيث تعود درجاتها �الإيجابية �إىل درجات عالية يف �لبيئة �ل�شيا�شية و�الجتماعية 

وبيئة �الأعمال و�لتعليم و�خلدمات �لعامة.
ومن جانبه، قال روب ثي�شني، مدير قطاع �لطاقة وتنقل �ملو�هب ملنطقة �ل�شرق 
�الإم��ار�ت ب�شكل تدريجي على تعزيز  “عملت حكومة دولة  �الأو�شط يف مري�شر: 
�أخرى  ع��و�م��ل  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��دول��ة  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف  و�الأم����ان  �لتحتية  �لبنية 
�لعمل يف دبي  �شاعات  ��شتقر�ر  �أثبت  �ملقيمني، وقد  بيئة مريحة جلميع  لتوفري 
�ملدينتني ت�شهد�ن حت�شينات مطردة، ت�شهم يف جذب �ال�شتثمار�ت  �أن  و�أبو ظبي 
�الأجنبية وتربز كوجهة مف�شلة للموظفني و�نتقال �ل�شركات. يعدُّ �لو�شول �إىل 
�الحتياجات �الأ�شا�شية من �لعو�مل �لرئي�شة �ملحركة جلذب �مل�شتثمرين و�حلفاظ 
�رتفعت دبي  1998 و2018،  �ملا�شية، بني عامي  �لعقود  عليهم«. وعلى مدى 
 .٪12.1 بن�شبة  ظبي  �أب��و  �رتفعت  بينما   ٪12.2 بن�شبة  �ملعي�شة  م�شتويات  يف 
وعلى نطاق �ل�شرق �الأو�شط، �شهدت دولة �الإم��ار�ت �لزيادة �الأكرب يف �ملنطقة يف 
تبذلها  �لتي  �ملتو��شلة  �إىل �جلهود  ذلك  ويعزو  و��شح.  ب�شكل  �ملعي�شة  م�شتويات 
�لدولة لتح�شني بنيتها �لتحتية، ال �شيما �ملطار�ت وو�شائل �لنقل �لعام، وخلق بيئة 
�قت�شادية جذ�بة لالأعمال �ملحلية و�الأجنبية، وكذلك �لرتكيز على �إن�شاء مر�فق 
ترفيهية و ديناميكية جديدة تو��شلت يف عام 2019. وعلى �شعيد �ملدن �الأخرى 
�لتي �شملها �مل�شح، ت�شدرت �لعا�شمة �لنم�شاوية فيينا �لرتتيب للعام �لعا�شر على 
�لتو�يل بف�شل درجاتها �لعالية يف عدد من �لفئات، يف حني �أظهر �مل�شح �لعا�شمة 
من  �ل��رغ��م  على  �لقائمة  على  ت�شنيفاً  �الأق���ل  �مل���دن  �شمن  يف  ب��غ��د�د  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

�لتح�شينات �ملهمة �لتي �شهدتها �ملدينة يف خدمات �ل�شحة و�ل�شالمة.
يختربها  �لتي  �لرفاهية  درج��ة  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  �حلياة  ج��ودة  م�شح  ويعتمد 
ف��ئ��ات، مب��ا يف   10 39 ع��ام��اًل خمتلًفا مت جتميعها يف  ب���  ت��ت��اأث��ر  �ل��ف��رد، و�ل��ت��ي 
�الجتماعية  و�لبيئة  �القت�شادية،  و�لبيئة  و�الجتماعية،  �ل�شيا�شية  �لبيئة  ذلك 
�لعامة  و�خلدمات  و�لتعليم  �ملد�ر�ض  و�ل�شحية،  �لطبية  و�العتبار�ت  �لثقافية، 
عام،  ب�شكل  �لطبيعية.  و�لبيئة  و�ل�شكن  �ال�شتهالكية  و�ل�شلع  و�لرتفيه  و�لنقل 
�لر�شمي  مري�شر  م�شح  ويعترب  �ملغرتبني.  تفيد  �لتي  �لعو�مل  جميع  �ختيار  مت 
�ل�شنوي �أد�ة متكني مل�شاعدة �ل�شركات متعددة �جلن�شيات وغريها من �ملنظمات يف 
�شياغة بر�مج من�شفة لتعوي�ض �ملوظفني عند �إر�شالهم يف مهمات عمل خارجية

 ارتفاع جتارة اأب�ظبي غري النفطية 
اإىل 170 مليار درهم خالل 2018 

•• اأبو ظبي-وام:

170 مليار  �أبوظبي  الإم��ارة  �لنفطية  �لتجارة �خلارجية غري  بلغ�ت قيمة 
درهم خالل عام 2018 بزيادة ن�شبتها %6.8 مقارنة مع 156.2 مليار 
وجاء �الرتفاع �مل�شجل يف جتارة �الإم��ارة بدعم من  درهم يف �لعام 2017. 
قيمتها  بلغت  و�لتي  �لنفطية  غري  �ل�شادر�ت  قيمة  �شهدتها  �لتي  �ل��زي��ادة 
%23.8 مقارنة مع  �لعام �ملا�شي بنمو ن�شبته  27.7 مليار درهم خالل 
�لت�شدير  �إع��ادة  �رتفعت جت��ارة  كما   .2017 �لعام  دره��م يف  22.3 مليار 
من 21.7 مليار درهم �ىل 26.3 مليار درهم يف نف�ض فرتة �لر�شد وعلى 
�لعام  113 مليار دره��م تقريبا خالل  بلغت قيمتها  �ل��و�رد�ت فقد  �شعيد 
وعلى �مل�شتوى  2018 مقارنة مع 112.1 مليار درهم يف �لعام 2017. 
�ل�شهري فقد قفزت قيمة �ل�شادر�ت خالل دي�شمرب �ملا�شي 3.6 مليار درهم 
1.7 مليار درهم يف �ل�شهر ذ�ته من عام 2017 .كما �رتفعت  مقارنة مع 
قيمة �ملعاد ت�شديره من 2.3 مليار درهم �ىل 3 مليار�ت درهم تقريبا يف 

حني تر�جعت �لو�رد�ت من 9.2 مليار درهم �ىل 8.6 مليار درهم .

ا�شتطالع لأدن�ك : 52 % من ال�شباب الإماراتي املتميز 
يف العل�م املتقدمة مهتم�ن بالعمل يف قطاع النفط والغاز

•• اأبوظبي-وام:

�أظهرت نتائج ��شتطالع لالآر�ء حول “موظفي �مل�شتقبل” �أطلقته �شركة برتول 
�ل�شباب  من   ”52%“ �ثنني  �أ�شل  من  و�ح��د�ً  �أن  “�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت  يف  �لكفاء�ت  �أ�شحاب  من  �الإمار�تيني 
“زد”،  باجليل  �مل��ع��روف  بعده،  وم��ا  �الألفية  جيل  وبنات  �أب��ن��اء  من  و�لريا�شيات 
مهتمون باحل�شول على وظيفة يف قطاع �لنفط و�لغاز، وتعد هذه �لن�شبة �أعلى 

من �ملعدل �لعاملي �لذي بلغت ن�شبته 44%.
�لكفاء�ت  �أ�شحاب  �الإمار�تيني  �ل�شباب  من   85% �أن  �ال�شتطالع  نتائج  وبّينت 
جيل  وبنات  �أبناء  من  و�لريا�شيات  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت  يف 
�لتكنولوجيا،  جم��ال  يف  �ملهني  م�شارهم  ببناء  مهتمون  “زد”  و�جل��ي��ل  �الألفية 
جمايل  يف  و64%  �للوج�شتية،  و�خل��دم��ات  �لنقل  جم��االت  يف  منهم  و65% 

�خلدمات �ملالية و�لطري�ن.
 ،56% ويت�شاوى �الهتمام بقطاع �لنفط و�لغاز مع قطاعات �لرعاية �ل�شحية 
%53، و�لت�شويق  %55، وعلوم �حلياة و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدالنية  و�ل�شيافة 
و�لغاز  �لنفط  ق��ط��اع  �أن  �إىل  ي�شري  مم��ا   ،48% و�لتجزئة   ،51% و�الإع����الن 
يو�جه مناف�شة قوية يف جذب �أ�شحاب �لكفاء�ت يف جماالت �لعلوم و�لتكنولوجيا 
لالآر�ء حول  عاملياً  ��شتطالعاً  �أطلقت  �أدنوك قد  و�لهند�شة و�لريا�شيات. وكانت 
�لرئي�شة  �الجت��اه��ات  و�إدر�ك  وحت��دي��د  ��شتق�شاء  بهدف  �مل�شتقبل”  “موظفي 
ملوظفي �مل�شتقبل وكذلك الأمناط �لتوظيف يف قطاع �لنفط و�لغاز، ال �شيما و�أن 
�لقطاع ي�شعى �إىل ��شتقطاب �أ�شحاب �لكفاء�ت يف جماالت �لعلوم و�لتكنولوجيا 

و�لهند�شة و�لريا�شيات للتمكن من �لريادة يف �لع�شر �ل�شناعي �لر�بع.
ويتما�شى هذ� �لتوجه مع مفهوم �أدنوك “�لنفط و�لغاز 4.0” �لهادف �إىل تلبية 
تر�شيخ  خالل  من  �لقيمة  عالية  و�ملنتجات  �لطاقة  على  �ملتز�يد  �لعاملي  �لطلب 
باالأد�ء  و�الرت��ق��اء  �ملرونة  تعزيز  خ��الل  من  �لتطور�ت  مو�كبة  على  تركز  ثقافة 
�ملو�رد  لتح�شني  �لتقنيات  �أح���دث  وتوظيف  �ملوؤهلة  و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل��و�ه��ب  و�إع���د�د 

وحتقيق �أق�شى قيمة منها.

ح�سب تقرير �سوق ال�سفر العربي

ارتفاع عدد الزوار الأوروبيني القادمني اإىل دول اخلليج بن�شبة 29% بحل�ل عام 2023 
•• دبي-الفجر:

�ل������زو�ر  ي���رت���ف���ع ع�����دد  �أن  �مل���ت���وق���ع  م����ن 
�إىل دول جمل�ض  �أوروب����ا  �ل��ق��ادم��ني م��ن 
خالل   ٪29 بن�شبة  �خلليجي  �لتعاون 
 2018 ب����ني ع���ام���ي  �مل���م���ت���دة  �ل����ف����رتة 
رح������الت  وج����������ود  ب���ف�������ش���ل  و2023 
�أعد�د  وتز�يد  ومبا�شرة  جديدة  ط��ري�ن 
�مل�������ش���اف���ري���ن م����ن ج���ي���ل �الأل���ف���ي���ة ومن 
�الأ�شعار  عن  ف�شاًل  �ملتو�شطة،  �لطبقة 
�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل��ت��ذ�ك��ر �ل����ط����ري�ن، وذلك 
قبيل  �ل�����ش��ادرة  �لبيانات  الأح���دث  وف��ق��اً 
�ل�شفر  �شوق  معر�ض  فعاليات  �نطالقة 
مركز  يف  ي��ق��ام  �ل����ذي   2019 �ل��ع��رب��ي 
دبي �لتجاري �لعاملي يف �لفرتة من 28 

�أبريل ولغاية 1 مايو.
وبح�شب “كولريز �إنرتنا�شونال” �شريك 
�ل�شفر  �شوق  ملعر�ض  �لر�شمي  �الأب��ح��اث 
مليون   8.3 ن��ح��و  ���ش��ي�����ش��اف��ر  �ل��ع��رب��ي، 
�إىل  �شخ�ض من دول �الحت��اد �الأوروب���ي 
عام  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 
مليون   1.9 ق���دره���ا  ب���زي���ادة   ،2023
م�شافر �إ�شايف مقارنًة باأعد�د �مل�شافرين 

عام 2018.
�إ�شافة �إىل ذلك، تو�شح �الأرقام �ل�شادرة 
�أن   2018 �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ف��ر  ���ش��وق  ع��ن 
�مل��ن��دوب��ني و�مل�����ش��ارك��ني يف �ملعر�ض  ع��دد 
 ٪5 �أوروب��ا قد ز�د بن�شبة  �لقادمني من 
حني  يف  و2018،   2017 ع��ام��ي  ب��ني 
�رتفع عدد �لزو�ر و�لعار�شني و�مل�شاركني 
�لتجارية  �الأع��م��ال  مبمار�شة  �ملهتمني 
بن�شبة  �لعار�شة  �الأوروب��ي��ة  �جلهات  مع 

.24%
د�نييل  ق����ال����ت  ذل�������ك،  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
�ل�شفر  �شوق  معر�ض  مديرة  كورتي�ض، 
“تتمتع  �الأو����ش���ط:  �ل�����ش��رق  �ل��ع��رب��ي يف 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  ودول  �أوروب��ا 
ب���رو�ب���ط وع���الق���ات ت��اري��خ��ي��ة يف جمال 
�ل�شنو�ت  و�شت�شهد  و�ل�شفر.  �ل�شياحة 
�لقادمني  زي��ادة يف عدد  �لقادمة  �الأرب��ع 

من �الحتاد �الأوروبي �إىل دول �ملجل�ض.
وت��ع��د ك��ل م��ن دول���ة �الإم�����ار�ت �لعربية 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��م��ل��ك��ة  �مل��ت��ح��دة 
منطقة  يف  �ملف�شلة  �لوجهات  �أب���رز  م��ن 
بالن�شبة  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�ض 
للزو�ر و�ل�شياح �الأوروبيني. ومن �ملتوقع 
�شخ�ض  م��ل��ي��ون   6.15 ت�����ش��ت��ق��ب��ال  �أن 
و1.11 مليون ز�ئر على �لتو�يل بحلول 
عام 2023، ياأتي خلفهما �شلطنة ُعمان 
بو�قع 720 �ألف ز�ئر و�لبحرين 310 

�آالف، ثم �لكويت ب� 140 �ألف ز�ئر.
�ل��ط��ل��ب يف دولة  ه���ذ�  �رت���ف���اع  ويف ظ���ل 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خ���الل عام 
�الإم��������ار�ت  ط������ري�ن  �أط���ل���ق���ت   ،2018
“لندن  م���ط���ار  �إىل  ج����دي����دة  رح������الت 
وباري�ض.  ول��ي��ون  و�إدن���ربه  �شتان�شتيد” 
للطري�ن”  “�الحتاد  �أع��ل��ن��ت  ب���دوره���ا 
كما  بر�شلونة،  �إىل  رح��الت  ت�شيري  ع��ن 
�أط��ل��ق��ت ف���الي دب���ي رح��الت��ه��ا �إىل عدد 
من �لوجهات �جلديدة مبا فيها كاتانيا 
ودوبروفنيك  وك����ر�ك����وف  و���ش��ال��ون��ي��ك 
�أعلنت  ح����ني  يف  وه��ل�����ش��ن��ك��ي،  وزغ�������رب 
�لعا�شمة  �إ�شافة  عن  للطري�ن  �لعربية 
�الأوروبية.  وجهاتها  �إىل  بر�غ  �لت�شيكية 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  و���ش��ه��دت 
�إ���ش��اف��ة م�����ش��ار�ت ج��دي��دة �إىل ع��دد من 
�لوجهات �الأوروبية ت�شمل كل من فيينا 

وملقة خالل �لفرتة ذ�تها.
�خلارجي  �ل�����ش��ف��ر  ���ش��وق  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
يرتفع  �أن  �مل��ت��وق��ع  ف��م��ن  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�لتعاون  جمل�ض  دول  من  �ل�شفر  حجم 
�الأوروب�����ي  �الحت����اد  دول  �إىل  �خل��ل��ي��ج��ي 
�أن يزور  50٪، حيث من �ملتوقع  بن�شبة 
نحو 6 ماليني �شخ�ض من دول جمل�ض 
عام  ب��ح��ل��ول  �أوروب�����ا  �ل��ت��ع��اون �خلليجي 

 .2023
�إنرتنا�شونال”  “كولريز  بيانات  وت�شري 
�إىل �أن �ململكة �لعربية �ل�شعودية �شتقود 
هذ� �لنمو، يف ظل �لتوقعات �لتي ت�شري 
�إىل �أن 2.98 مليون �شخ�ض �شي�شافرون 
من �ململكة �لعربية �ل�شعودية �إىل �أوروبا 
�أوروب������ا  ����ش���ي���زور  ب��ي��ن��م��ا   ،2023 ع����ام 
دولة  م��ن  �شخ�ض  م��ل��ي��ون   1.73 ن��ح��و 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مقابل 600 
و210  بحريني  �ألف  و34  كويتي  �ألف 
�لقارة  �إىل  ���ش��ي�����ش��اف��رون  ُع��م��اين  �آالف 

�الأوروبية خالل �لفرتة نف�شها. 
�لكبري  �لنمو  ه��ذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى 
الأع����������د�د �مل�������ش���اف���ري���ن م����ن �الإم����������ار�ت 
و�ل�����ش��ع��ودي��ة �إىل �أوروب����ا ق��د ُي��ع��زى �إىل 
هاتني  يف  �ل����و�ف����دي����ن  ن�����ش��ب��ة  �رت�����ف�����اع 
�الأوروبية  �ل��وج��ه��ات  �أن  �إال  �ل��دول��ت��ني، 
للغاية  بثقافاتها وتاريخها تعد ماألوفة 
جمل�ض  دول  م���و�ط���ن���ي  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، ع���د� ع��ن �لعو�مل 
�لتجزئة  ب��ت��ج��ارة  �مل��رت��ب��ط��ة  �الأخ������رى 

و�ل�شيافة �لفاخرة.
�أن  �مل��ت��وق��ع  “من  ك��ورت��ي�����ض:  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  حت��ت��ف��ظ 
�خلارجي  لل�شفر  �شوق  كاأكرب  مبكانتها 
مع  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف 
�إ�شافية  رح��ل��ة  م��ل��ي��ون   1.2 ت�����ش��ج��ي��ل 
بارتفاع   2023 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ���ش��ن��وي��اً 
70٪ مقارنًة بعدد �لرحالت عام  قدره 
2018. ياأتي هذ� �لنمو مدفوعاً بزيادة 
�ل�شر�ئية بني كل من فئة �الإناث  �لقوة 

وجيل �الألفية يف �ململكة«.
ووف���ق���اً ل��ب��ح��ث ك���ول���ريز، ���ش��ت��ت�����ش��در كل 
و�شوي�شر�  وفرن�شا  �ملتحدة  �ململكة  م��ن 
و�ل�شويد قائمة �أهم �لوجهات �الأوروبية 
جمل�ض  دول  م���و�ط���ن���و  ي��ف�����ش��ل  �ل���ت���ي 
ي�شل  ب��اأن  توقعات  مع  زيارتها،  �لتعاون 
عدد �لرحالت �ملتجهة للمملكة �ملتحدة 
عام  ب���ح���ل���ول  رح���ل���ة  �أل������ف   890 �إىل 

.2023
“�أدى  ب���ال���ق���ول:  ك��ورت��ي�����ض  و�خ��ت��ت��م��ت 
خروج  بعد  �ال�شرتليني  �جلنيه  �شعف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن �الحت�����اد �الأوروب�������ي �إىل 
�مل�شافرين  لل�شياح  �إ���ش��ايف  حافز  توفري 
�ملتحدة،  �ململكة  �إىل  �خل��ل��ي��ج  دول  م��ن 
�أن تخفيف متطلبات �حل�شول  يف حني 

على تاأ�شرية �شياحية و�الهتمام �ملتز�يد 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  ل�شكان 
�إىل  �ل�شفر  ي�شجع  �لعالجية  بال�شياحة 

بلد�ن مثل �شوي�شر� و�ل�شويد«.
�لعربي  �ل�شفر  �شوق  معر�ض  و�شريحب 
عار�شة  جهة   100 من  باأكرث   2019
ب����ارزة يف هذ�  �أ���ش��م��اء  �أوروب�����ا ت�شم  م��ن 
�أرم�����اين  “فندق  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  �ل���ق���ط���اع 
�الأملاين  �ل��وط��ن��ي  و”�ملجل�ض  ميالنو” 
وورلد”  �أفينتور�  و”بورت  لل�شياحة” 
و”منظمة �ل�شياحة �لوطنية �ل�شربية” 
و”�ملكتب �ل�شياحي �لوطني �لنم�شاوي”، 
باالإ�شافة �إىل عدد من �لعار�شني �جلدد 
مبا يف ذلك “�لوكالة �لوطنية لل�شياحة 
مو�شكو  و”جلنة  بيالرو�شيا”  يف 
�الأ����ش���ود  �جل���ب���ل  و”هيئة  لل�شياحة” 

لل�شياحة«.
�أبرز  م��ن  �لعربي  �ل�شفر  ���ش��وق  ويعترب 
مبنطقة  �ل�شياحة  ق��ط��اع  يف  �الأح�����د�ث 
ح�شب  �أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق 
�لقطاع،  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ش�شني  �أب��رز  ر�أي 
�أكرث   2018 ع��ام  دورة  ��شتقبلت  وق��د 
قطاعات  يف  متخ�ش�ض   39،000 م��ن 
و�شهدت  و�ل�شيافة،  و�ل�شياحة  �ل�شفر 
ت�شجيل �أكرب م�شاركة للفنادق يف تاريخ 
 20% بن�شبة  �الإط����الق  ع��ل��ى  �مل��ع��ر���ض 

من �مل�شاحة �الإجمالية للمعر�ض.

%  املنطقة احلّرة ملطارات اأبوظبي تخّف�ص ر�سوم تاأ�سي�ص ال�سركات بن�سبة تزيد عن 65 

اإعفاء املنطقة احلّرة ملطارات اأب�ظبي وعمالئها من الت�شجيل العقاري »ت�ثيق«

املنتدى القت�شادي العاملي يختار �شارة الأمريي لع�ش�ية جمل�ض القيادات العاملية ال�شابة

مقرتح بال�شماح ل�شركات املناطق احلرة يف الدولة بطرح اأ�شهمها لالكتتاب العام

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  ملطار�ت  �حل��ّرة  �ملنطقة  �أعلنت 
�ل�شركات  ت��اأ���ش��ي�����ض  ر����ش���وم  خ��ف�����ض  ع���ن 
خطوة  يف   ،65% ع���ن  ت���زي���د  ب��ن�����ش��ب��ة 
�لعمالء  ر���ش��ا  وحت�شني  لتعزيز  ت��ه��دف 
على  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا  يف  ي�������ش���اه���م  �ل�������ذي 
�ال�شتثمار  وج���ذب  �الإق��ل��ي��م��ي  �مل�����ش��ت��وى 
حكومة  جهود  ودع��م  �ملبا�شر،  �الأجنبي 
�لبيئة  لتعزيز  �لر�مية  �أبوظبي  �إم���ارة 

�لتناف�شية.
كافة  تخفي�ض  �خلطوة  ه��ذه  وتت�شمن 
�جلديدة،  �ل�����ش��رك��ات  ت��رخ��ي�����ض  ر����ش���وم 

على  �حل��ّرة  �ملنطقة  ح�شول  جانب  �إىل 
�لت�شجيل  م���ن  ول��ع��م��الئ��ه��ا  ل��ه��ا  �إع���ف���اء 
�شريبة  و��شتبعاد  “توثيق”  �ل��ع��ق��اري 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة يف م��ن��اط��ق حم���ددة 
ذلك  مع  وبالتو�زي  عمالئها.  ملمتلكات 
�أبوظبي  مل��ط��ار�ت  �حل���رة  �ملنطقة  ت��ق��وم 
بهدف  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا  عملياتها  بتطوير 
تخفي�ض �لوقت �مل�شتلزم للت�شجيل، مما 
باأقل  �أعمالهم  ب��دء  من  للعمالء  ي�شمح 

�لتكاليف و�لوقت �لالزم.
ب��ر�ي��ان تومب�شون  �ل�����ش��دد، ق��ال  وب��ه��ذ� 
�أبوظبي:  مل��ط��ار�ت  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
تخفي�ض  ن��ح��و  �خل���ط���وة  ه����ذه  “تاأتي 

توجيهات  �إط�������ار  يف  و�ل����وق����ت  �ل��ك��ل��ف��ة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
�ملجل�ض  رئي�ض  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى 
�إىل  �لر�مية  �أبوظبي،  الإم��ارة  �لتنفيذي 
الإمارة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتناف�شية  تعزيز 
من  �لعديد  خ��الل  من  وذل��ك  �أبوظبي، 
�ملبادر�ت و�الإجر�ء�ت و�ملز�يا �لتحفيزية 
�ملوؤ�ش�شات  ت�����ش��ج��ي��ع  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي 
و�ل�������ش���رك���ات ل��ت��اأ���ش��ي�����ض ح�����ش��ور ل��ه��ا يف 
يف  �مل�شتد�م  �لنمو  ي�شمن  مبا  �أبوظبي، 
�الق��ت�����ش��ادي��ة وير�ّشخ  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
مكانة �الإمارة على �خلارطة �القت�شادية 

مايكل  رو�ن  قال  �لعاملية«. ومن جانبه، 
للمنطقة  �الأول  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ك��ي��ل��ي 
خف�ض  “جاء  �أبوظبي:  مل��ط��ار�ت  �حل��ّرة 
من  و�الإعفاء  �ل�شركات  تاأ�شي�ض  تكاليف 
�لت�شجيل �لعقاري “توثيق” من خالل 
�ملنطقة  خدمات  لتقييم  �شاملة  مقارنة 
�لتي  �الأع��م��ال  وبيئة  وتكاليفها  �حل���ّرة 
توفرها، كما ي�شمن لنا تلبيتها ملتطلبات 
�حلاليني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  و�ح���ت���ي���اج���ات 
يف  متناف�ض  ب�شكل  �جل��دد  و�مل�شتثمرين 

�ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي«.
و�أ�شاف: “تقدم �ملنطقة �حلرة خدمات 
�ملناخ  �الع���ت���ب���ار  ع���ني  ت���اأخ���ذ يف  مم���ي���زة 

•• دبي-وام:

بنت  �شارة  معايل  �لعاملي  �القت�شادي  �ملنتدى  �ختار 
يو�شف �الأمريي وزيرة دولة للعلوم �ملتقدمة لع�شوية 
جمل�ض �لقياد�ت �لعاملية �ل�شابة للعام 2019 �لذي 
�الأك��رث متيز�ً يف جماالت  �ل�شباب  �أع�شاء من  ي�شم 
و�لتكنولوجيا  �الأعمال  وقطاعات  �حلكومي  �لعمل 
مالمح  ر�شم  على  معاً  �شيعملون  �لذين  و�ملجتمع، 

م�شتقبل �أف�شل للعامل.
ومت �ختيار �شارة �الأمريي لع�شوية جمل�ض �لقياد�ت 
�ملتميزة،  �لعملية  على خرب�تها  بناء  �ل�شابة  �لعاملية 
وما حققته من �إجن��از�ت بارزة على �ل�شعيد �ملهني، 
�لوطني  �مل�شتويني  على  �ملجتمع  بخدمة  و�لتز�مها 
�شناعة  يف  للم�شاركة  �ل�����دوؤوب  و�شعيها  و�ل��ع��امل��ي، 

�مل�شتقبل.

�ختيارها  �أن  �ملتقدمة  للعلوم  �لدولة  وزي��رة  و�أك��دت 
ي�شكل  �ل�شابة  �لعاملية  �ل��ق��ي��اد�ت  جمل�ض  لع�شوية 
�لعاملية  وري��ادت��ه��ا  �الإم����ار�ت،  دول��ة  لتوجهات  نتاجاً 
وتطوير  �مل�شتقبل،  و�شناعة  ��شت�شر�ف  جم��االت  يف 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �حلا�شنة  �لبيئة 

ويعك�ض �الأثر �الإيجابي للدولة عاملياً.
�إن��ه��ا �شتعمل م��ن خ���الل جمل�ض  �الأم����ريي  وق��ال��ت 
دولة  ���ش��ورة  تعزيز  على  �ل�شابة  �لعاملية  �ل��ق��ي��اد�ت 
�مل�شتقبلية،  وروؤ�ه��ا  بتوجهاتها  و�لتعريف  �الإم��ار�ت 
مالمح  ت�شكيل  ج��ه��ود  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  و���ش��ت�����ش��ارك 

م�شتقبل �أف�شل لالإن�شانية.
حكومة  �إىل  �ن�����ش��م��ت  �الأم�������ريي  ����ش���ارة  �أن  ي���ذك���ر 
دول����ة �الإم������ار�ت ك���وزي���رة دول����ة م�����ش��وؤول��ة ع��ن ملف 
�ل�����وز�ري يف  �لت�شكيل  �أع���ق���اب  �مل��ت��ق��دم��ة يف  �ل��ع��ل��وم 
�أكتوبر2017، وت�شغل من�شب رئي�ض جمل�ض علماء 

�الإمار�ت، ونائب مدير وقائد �لفريق �لعلمي مل�شروع 
يف  �الأمل”  “م�شبار  �مل��ري��خ  ال�شتك�شاف  �الإم�����ار�ت 
مركز حممد بن ر��شد للف�شاء، وقد بد�أت م�شريتها 
“دبي  �ل�شناعيني  �لقمرين  كمهند�شة يف م�شروعي 
الإد�رة  مدير�  وعملت  �شات-2”،  و”دبي  �شات-1” 
�لبحث و�لتطوير يف مركز حممد بن ر��شد للف�شاء. 
و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�ض  �شهادتي  معاليها  وحتمل 
يف هند�شة �حل��ا���ش��وب م��ن �جل��ام��ع��ة �الأم��ريك��ي��ة يف 

�ل�شارقة.
وكان �لربوفي�شور كالو�ض �شو�ب �ملوؤ�ش�ض و�لرئي�ض 
عام  �أع��ل��ن  �لعاملي  �القت�شادي  للمنتدى  �لتنفيذي 
�ل�شابة،  �لعاملية  �لقياد�ت  جمل�ض  تاأ�شي�ض   2004
ذلك �حلني  ومنذ   ،2005 عام  فعلياً  �نطلق  �ل��ذي 
�ملجل�ض  لع�شوية  جديدة  �أ�شماء  �ختيار  �شنوياً  يتم 

�لذي ي�شم �ملئات من �الأع�شاء حول �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

م�شودة  ع��ن  و�ل�����ش��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  هيئة  �أع��ل��ن��ت   
بنظام  �خلا�ض  �إد�رتها  جمل�ض  رئي�ض  ق��ر�ر  لتعديل 
طرح و�إ�شد�ر �أ�شهم �ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة حيث 
متت �إ�شافة �شركات �ملناطق �حلرة �ىل �لقر�ر،�المر 
�لذي يعني �أنه �شيتم �ل�شماح لهذ� �لنوع من �ل�شركات 
بطرح �أ�شهمها لالكتتاب �لعام وذلك وفقا ل�شو�بط 

حمددة وبعد �أخذ مو�فقة �لهيئة.
وترجمت �لهيئة توجهها بهذ� �خل�شو�ض من خالل 

�إ���ش��اف��ة ���ش��رك��ات �مل��ن��اط��ق �حل����رة ل��ن��ط��اق �لتطبيق 
يف �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ادر ع��ام 2016 و�ل���ذي ب��ات ين�ض 
مبوجب �ملقرتح على �أنه ومع مر�عاة ما ورد يف قانون 
�ل�شركات  �أ�شهم  و�إ�شد�ر  طرح  �أحكام  فاإن  �ل�شركات 
�أ�شهم  �ىل  باالإ�شافة  ي�شمل  �أ�شبح  �لعامة  �مل�شاهمة 
�حلرة  �ملناطق  �شركات  و�الأجنبية  �ملحلية  �ل�شركات 

يف �لدولة بعد مو�فقة �لهيئة .
وك���ان���ت �ل��ه��ي��ئ��ة ط��ب��ق��ا مل��ق��رتح��ات �ل��ت��ع��دي��ل عرفت 
�لتي  باأنها  �ملالية  �حل��رة  �ملنطقة  �أو  �حل��رة  �ملنطقة 
تن�شاأ يف �أية �إمارة من �إمار�ت �لدولة فيما مت تعريف 

�شركة �ملنطقة �حلرة باأنها �ل�شركة �مل�شاهمة �ملحدودة 
�ملناطق �حلرة  بالعمل يف  لها  �أو يرخ�ض  تن�شاأ  �لتي 
وترغب يف طرح جزء من �أ�شهمها د�خل �لدولة وفقا 
�الإدر�ج  م�شت�شار  �لتز�مات  وب�شاأن  �لنظام.  الأح��ك��ام 
فقد مت تعديل على بنود �ملادة 25 من �لنظام بحيث 
�مل�شت�شار  �ل��ت��ز�م  منها  ج��دي��دة  �ل��ت��ز�م��ات  �إ�شافة  مت 
بتزويد �لهيئة و�ل�شوق �ملعني عند �الدر�ج مبا ي�شمى 
لذلك  �ملعد  �لنموذج  على  �الدر�ج  م�شت�شار  “�إعالن 
من قبل �ل�شوق للتاأكيد على �متثال �ل�شركة �ملدرجة 
ملتطلبات �الدر�ج. كما مت �أ�شافة ف�شل جديد للنظام 

�مل��و�ف��ق��ة على  ���ش��روط  ب�شاأن  م��ادة ج��دي��دة  يت�شمن 
طرح �شركات �ملناطق �حلرة يف �لدولة ومنها �قت�شار 
�ملوؤهلني  �مل�شتثمرين  على  باأ�شهمها  �لعام  �الكتتاب 
ل�شلطة  �حل���رة  �مل��ن��ط��ق��ة  ���ش��رك��ة  تخ�شع  و�أن  ف��ق��ط 
�لهيئة-  -تقبلها  ذ�تها  �ملنطقة  يف  خمت�شة  رقابية 
ت��ت��وىل �ال�����ش����ر�ف و�ل���رق���اب���ة ع��ل��ى ����ش���وؤون �شركات 
�ملناطق �حلرة. و�شملت قائمة �ل�شروط �لتي ي�شمح 
من  ج��زء  بطرح  �حل��رة  �ملناطق  ل�شركات  مبوجبها 
م�شودة  بح�شب  �شرطا   17 �لعام  لالكتتاب  �أ�شهمها 

�لتعديالت �لتي �أعدتها �لهيئة على �لنظام ..

�القت�شادي، لتزود �لعمالء بطرق �أكرث 
بهدف  فيها  ح�����ش��ور  لتاأ�شي�ض  �شهولة 
تعزيز منو �أعمالهم و�مل�شاهمة يف �زدهار 
�آن معاً، وذل��ك بهدف  �أبوظبي يف  �إم��ارة 
ودعم  �ملحلي  �القت�شادي  �لنمو  تعزيز 
�ملبا�شر  �الأج��ن��ب��ي  �ال�شتثمار  ����ش��ت��د�م��ة 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  م�شاهمته  زي����ادة  م��ع 
�أن  �إىل  �الإج���م���ايل الأب���وظ���ب���ي«. وي�����ش��ار 
�ملنطقة �حلّرة ملطار�ت �أبوظبي خّف�شت 
كافة ر�شوم ترخي�ض �ل�شركات �جلديدة، 
�ملحدودة  �مل�شوؤولية  ذ�ت  �ل�شركات  �شو�ء 
وذلك  �ل�����ش��رك��ات،  ف����روع  �أو  “ذ.م.م” 

خالل عامي 2019 و2020. 
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املال والأعمال

بنك الإمارات دبي ال�طني ي�ؤكد التزامه بجه�د الت�طني 
مب�شاركته يف »معر�ض الإمارات لل�ظائف 2019«

•• دبي-الفجر: 

�أعلن بنك �الإمار�ت دبي �لوطني، �ملجموعة �مل�شرفية �لر�ئدة يف �ملنطقة، 
عن م�شاركته يف “معر�ض �الإمار�ت للوظائف 2019” �لذي ينعقد بدء�ً 
�إطار  يف  وذل��ك  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  مار�ض   21 حتى   19 من 

�جلهود �ملتو��شلة �لتي يبذلها �لبنك لتنمية كو�دره �لب�شرية �ملو�طنة.
�إىل تعزيز قدر�ت  �مل�شاركة، يهدف بنك �الإم��ار�ت دبي �لوطني  وعرب هذه 
�مل�شريف  �ل��ق��ط��اع  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  ل��دى  �لقيادية  �مل��ه��ار�ت  و�شقل 
و��شتقطاب �ملوؤهلني و�ملوهوبني منهم ل�شغل �ملنا�شب �لقيادية و�الإد�رية يف 
�أق�شامه �ملختلفة. و�شيقوم �لبنك خالل �ملعر�ض باإجر�ء مقابالت مبا�شرة 
يف  �ملهنية  م�شريتهم  ببدء  �لر�غبني  للمتقدمني  �لتوظيف  فر�ض  تتيح 
�لقطاع �مل�شريف، و�شيقدم فر�ض �لعمل �لفورية للمتقدمني �إىل “برنامج 
�لتعليم �ملت�شارع« »PAL« �حل�شري لتطوير �ملهار�ت و�ملخ�ش�ض لتدريب 
�لذي ي�شتمر ملدة  �ملت�شارع”  �لتعليم  “برنامج  خريجي �جلامعات. ويوفر 
ترت�وح بني 12 �إىل 18 �شهر�ً، 
تدريباً مكثفاً يغطي جمموعة 
�مل��ج��االت مب��ا فيها  و��شعة م��ن 
�الأ�شا�شية  �مل�شرفية  �الأنظمة 
�لتقدمي  وم���ه���ار�ت  و�مل��ع��ق��دة، 
�الإد�ري، ونظريات  و�لتفوي�ض 
وغريها.  و�لتطوير  �لتحفيز، 
ك��م��ا ي��ت�����ش��م��ن ت���دري���ب���ات على 
�شهادة يف  �لعمل مع منح  �شري 
�مل��ح��ا���ش��ب��ة �مل���ال���ي���ة و�الأع����م����ال 
�لتجارية، و�لعمليات �مل�شرفية 
ت�شارترد  وم��ع��ه��د  �مل���ع���ت���م���دة، 
و�ال�شتثمار،  �مل��ال��ي��ة  ل�����الأور�ق 
�ملو�طنني  �مل��وظ��ف��ني  ومي���ّك���ن 
من �كت�شاب �خلرب�ت �مل�شرفية 
ذلك،  على  وع��الوة  �لبنك.  يف  متنوعة  منا�شب  ل�شغل  �لالزمة  و�ملعرفية 
يدعو �لبنك �ملتقدمني من خريجي �لثانوية �لعامة لالن�شمام �إىل برنامج 
ملختلف  و�مل�شمم  �أ�شهر  �شتة  م��د�ر  على  ميتد  �ل��ذي  �حل�شري  “�مل�شعل”، 
�ملجاالت �ملرتبطة بالعمليات �مل�شرفية �لتي تتم يف فروع �لبنك مثل خدمة 
�ملهنية  باملعرفة  �ملتدربني  �لربنامج  وي��زود  وغريها.  و�ل�شر�فني  �لعمالء 
و�لتحدث  �لتو��شل  م��ه��ار�ت  لتطوير  م�شمم  وه��و  م��ع��نّي،  ملجال  �مل��ح��ددة 

و�لقدرة على �لعمل �شمن فرق عمل موؤ�ش�شية كبرية.
للوظائف  �الإم��ار�ت  “معر�ض  �لبنك يف  م�شاركة  تعليقه على  ويف معر�ض 
2019”، قال ح�شام �ل�شيد، �مل�شوؤول �لرئي�ض للمو�رد �لب�شرية للمجموعة 
يف بنك �الإمار�ت دبي �لوطني: “تتيح لنا �لفعاليات �لر�ئدة مثل ’معر�ض 
و�لتفاعل  �ملوهوبني  �ملو�طنني  للقاء  متميزة  فر�شة  للوظائف‘  �الإم��ار�ت 
ببناء م�شتقبل  ي�شاهمون من خاللها  وظيفية  لهم فر�شاً  ولنقدم  معهم، 
�ل��ي��وم ت�شدر طليعة  �ل���ذي ي��و����ش��ل  �ل��وط��ن��ي  و�ع���د لبنك �الإم�����ار�ت دب��ي 
�لقطاع �مل�شريف يف �ملنطقة. وعرب م�شاركتنا يف هذ� �حلدث، نتطلع قدماً 
لاللتقاء مع �ملو�طنني �أ�شحاب �ملهار�ت �ملتميزة و�لعزمية �لقوية مل�شاعدتنا 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  بقطاع  �الرت��ق��اء  يف  �لطموحة  خططنا  حتقيق  على 
و�ملدفوعات يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة نحو �آفاق جديدة«. و�إ�شافة 
دبي  �الإم�����ار�ت  بنك  يحر�ض  �لتدريبية،  ل��ل��رب�م��ج  �الن�����ش��م��ام  ف��ر���ض  �إىل 
منا�شب  ل�شغل  �ملتمر�شني  �الإمار�تيني  �ملتقدمني  ��شتقطاب  على  �لوطني 

متنوعة، بدء�ً من �ملبتدئني �إىل �ملنا�شب �الإد�رية �لعليا. 

تعاون بني »الإمارات للطاقة الن�وية« 
و»اإين��شا« يف خدمات ال�ق�د الن�وي

•• اأبوظبي-وام:

�إينو�شا  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  �لنووية  للطاقة  �الإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  وقعت 
�لثنائي  �لتعاون  �أطر  لتحديد  �ال�شبانية  �أفانز�د��ض”�إينو�شا”  �ند�شرتيا�ض 
�خلا�شة  �خلدمات  يخ�ض  فيما  �جلانبني  بني  و�خل��رب�ت  �ملعلومات  وتبادل 
مدينة  يف  للموؤ�ش�شة  �لرئي�ض  �ملقر  يف  �مل��ذك��رة  توقيع  مت  �ل��ن��ووي.  بالوقود 
�أبوظبي بح�شور �شعادة �ملهند�ض حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�ض �لتنفيذي 
�شركة  �لنووية وخو�شيه في�شنتي بريالجنا رئي�ض  �الإم��ار�ت للطاقة  ملوؤ�ش�شة 
�جل��ان��ب��ني. وحتدد  ل���دى  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع����دد  “�إينو�شا” 
�لنووي  �لوقود  �لتعاون بني �لطرفني فيما يخ�ض خدمات  �ملذكرة جماالت 
و�ملكونات �الأخرى للربنامج �لنووي �ل�شلمي �الإمار�تي. تاأتي �ملذكرة يف �إطار 
عاملية  �شركات  مع  �لتعاون  �إىل  و�لر�مية  للموؤ�ش�شة  �ال�شرت�تيجية  �خلطط 
تنتمي لدول متتلك وت�شغل بر�مج متقدمة يف جمال �لطاقة �لنووية حيث 
لتتطور  �ل��ي��ور�ن��ي��وم،  ع��ن  �لتنقيب  بهدف   1972 ع��ام  “�إينو�شا”  تاأ�ش�شت 
فيما بعد �إىل مورد متقدم للوقود �لنووي و�خلدمات �لبيئية وتتوىل �ليوم 
�لطاقة  ملحطات  �ل��ن��ووي  �ل��وق��ود  ح��زم  وت��وري��د  وت�شنيع  ت�شميم  م�شوؤولية 
�لنووية �الإ�شبانية و�لعاملية �إ�شافة �إىل تقدمي جمموعة متنوعة من خدمات 
توقيع  “ي�شرنا   : �حل��م��ادي  �بر�هيم  حممد  �ملهند�ض  �شعادة  وق��ال  �ل��وق��ود. 
�ل��ذي نو��شل فيه �ال�شتفادة من  �لوقت  “ يف  “ �إينو�شا  �لتفاهم مع  مذكرة 
�خلرب�ت �لعاملية �ملكت�شبة يف خمتلف �ملجاالت �خلا�شة بقطاع �لطاقة �لنووية 
�ل�شلمية حيث تتمتع �ل�شركة بر�شيد متميز من �الإجناز�ت و�لنجاحات �ىل 
جانب عقود من �خلربة يف �شناعة �لطاقة �لنووية، لذ� فاإننا نتطلع للتعاون 
معها خالل �الأ�شهر و�ل�شنو�ت �ملقبلة«. و�أ�شاف �أن موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة 
�لنووية تلتزم بتطوير �لربنامج �لنووي �ل�شلمي �الإمار�تي مبا ين�شجم مع 
�أعلى �ملعايري �لعاملية يف جماالت �جلودة و�ل�شالمة و�الأمن حيث .. م�شري� �إىل 
�أن �لتعاون مع خمتلف �جلهات �لعاملية ي�شمح لنا بتبادل �الأفكار و�خلرب�ت ما 
�لطاقة  �الأهمية يف م�شاعي تطوير قطاع  �أم��ر� على م�شتوى كبري من  يعد 
في�شنتي  خو�شيه  �أكد  جانبه  من  و�لعاملي.  �لوطني  �ل�شعيدين  على  �لنووية 
“�إينو�شا”  �أن  �إىل  .. الفتا  �لتفاهم  ملذكرة  �ال�شرت�تيجية  �الأهمية  بريالجنا 
�شركة تابعة للحكومة �ال�شبانية و مهتمة بالبحث عن جميع جماالت �لتعاون 
�مل�شرتك مع موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية �إىل جانب تطلعها للعمل كقناة 
�ت�شال لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ال�شبانية �لر�غبة بالتعاون مع موؤ�ش�شة �الإمار�ت 

للطاقة �لنووية و�لربنامج �لنووي �ل�شلمي �الإمار�تي.

بنك الفجرية ال�طني ي�شت�شيف منتدى يجمع �شيدات الأعمال الإماراتيات

خالل حفل توزيع جوائز »اآي اإف اآر اآ�سيا«

م�شرف اأب�ظبي الإ�شالمي يح�شد جائزتني عن دوره يف اإ�شدار ال�شك�ك الإندوني�شية اخل�شراء  

»اجلن�ب للطاقة« ت�قع اتفاقية لتنفيذ اأوىل م�شاريعها يف جمال الطاقة ال�شم�شية

 يف املعر�ص الفرن�سي 

»مرجان « ت�شلط ال�ش�ء على الفر�ض ال�شتثمارية

•• الفجرية -الفجر:

“�ض.م.ع”  �لوطني  �لفجرية  بنك  نّظم 
و�الأحجار  �الأمل��ا���ض  ح��ول  تثقيفية  ن��دوة 
�ل��ب��ن��ك م���ن �شيد�ت  ل��ع��م��الء  �ل��ك��رمي��ة 
�الأع���م���ال �الإم���ار�ت���ي���ات وع��م��الء وحدة 
بال�شر�كة  و�أقيمت  �إلهام”،  �أف  بي  “�أن 
وبتنظيم  د�ماين”  ب���اي  “دو�شول  م��ع 
�الأمريكية  �ملجوهر�ت  علوم  معهد  من 
�أج����ل �الط����الع ع��ل��ى قيمة  م��ن   GIA
�لفعالية  وتعك�ض  ومم��ي��ز�ت��ه.  �الأمل���ا����ض 
دوره  تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لبنك  جهود 
ك�����ش��ري��ك �أ����ش���ا����ض ل�������ش���ي���د�ت �الأع����م����ال 
�ملعلومات  �إعطائهن  ع��رب  �الإم��ار�ت��ي��ات 
�شر�ء  عند  �إليها  يحتجن  �لتي  �لقيمة 

�الأملا�ض.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �مل���ن���ت���دى، ق���ال���ت زينب 
ح�����ش��ني �ب���ر�ه���ي���م، رئ��ي�����ض وح�����دة “�أن 
مع  �ل��ع��م��ل  “ي�شّرنا  �إلهام”:  �أف  ب���ي 
“د�ماين”  وم��ع  �لقطاع  يف  �أخ�شائيني 
عمالء  تزويد  �أج��ل  من   GIA ومعهد 
من �ل�شيد�ت  �إلهام”  “�أن بي �أف  وحدة 
باملعرفة �لالزمة حول �الأملا�ض وقيمته. 

لطاملا �شّكلت �ملجوهر�ت و�الأملا�ض �أ�شواًل 
و�ل�شيد�ت  �الإمار�تية  �لثقافة  يف  مهمة 
�الإمار�تيات ي�شتثمرن كثري�ً فيها. وكان 
ال ب���ّد ل��ن��ا ب��ال��ت��ايل م���ن ت��وف��ري من�شة 
“�شل�شلة  فعالية  ت�شبه  �ملعرفة  لت�شارك 
هذه  وت��ع��ت��رب  نقيمها.  �ل��ت��ي  �ملعرفة” 
ز�يد  �ل�شيخ  روؤية  �مل�شتوحاة من  �ملبادرة 
�الإمار�تية  �مل�����ر�أة  مت��ك��ني  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
وتزويدها باأدو�ت �لنجاح �لالزمة، خري 
مثال على جهودنا و�شعينا �إىل منح �ملر�أة 
�الإم���ار�ت���ي���ة �مل�����و�رد �ل�����ش��روري��ة لتتخذ 
�أن ن�شكر  ق����ر�ر�ت م��ال��ي��ة و�ع��ي��ة. ون����وّد 
�لثابتني،  ���ش��رك��ائ��ن��ا  �أح����د  “د�ماين”، 
�لفعالية  ه��ذه  تنظيم  يف  جهودهم  على 

و�حلر�ض على جناحها.«
ول���ق���د ���ش��ه��دت �ل��ف��ع��ال��ي��ة ح�����ش��ور عدد 
كبري من �ل�شيد�ت �الإمار�تيات وتناولت 
مو��شيع خمتلفة تتعلق باملجوهر�ت من 
�أجل �إطالعهّن على �ملز�يا و�خل�شائ�ض 
و�الأحجار  �الأملا�ض  متنح  �لتي  �الأ�شا�شية 
ومتّكنت  �ل���ف���ري���دة.  ق��ي��م��ت��ه��ا  �ل��ك��رمي��ة 
حتديد  من  �جلل�شة  ختام  يف  �مل�شاركات 
و�الأحجار  لالأملا�ض  �الأ�شا�شية  �ل�شمات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�الإ�شالمي  �أب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف  ح�����ش��د 
جائزتني مرموقتني خالل حفل توزيع 
جو�ئز جملة ’�آي �إف �آر �آ�شيا‘ عن دوره 
�شيادية من  �إ�شد�ر �شكوك  �ملحوري يف 
م���ل���ي���ار�ت دوالر   3 ب��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ح��ت��ني 
يف  مب��ا  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا،  جمهورية  ل�شالح 
ذلك �ل�شكوك  “�خل�شر�ء” �مل�شتخدمة 
تعدُّ  و�لتي  �مل�شتد�مة  �مل�شاريع  لتمويل 

�أول �شكوك من نوعها يف �لعامل.
وح��ازت �ل�شفقة �لتي متت خالل �شهر 
�أول  ع��ل��ى  و����ش��ت��م��ل��ت   ،2018 ف��رب�ي��ر 
�ل�شيادية  ل��ل�����ش��ك��وك  خ���ارج���ي  �إ����ش���د�ر 
�أف�شل  ف��ئ��ة  ع���ن  �خل�������ش���ر�ء، �جل���ائ���زة 
�جتماعياً  م�����ش��وؤول  ��شتثماري  �إ���ش��د�ر 
�شوق  يف  �إ���ش��الم��ي  �إ���ش��د�ر  �أف�شل  وفئة 

�أبوظبي  وت����وىل م�����ش��رف  ل��ل��ع��ام.  �مل����ال 
منظم  ب�شفة  �ل�شفقة  �إد�رة  �الإ�شالمي 
 ،Bookrunner وم�شجل  رئي�ض 
و�ل���ت���ي ����ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى �إ����ش���د�ر �شكوك 
دوالر  م��ل��ي��ار   1.25 ب��ق��ي��م��ة  خ�����ش��ر�ء 
بقيمة  و���ش��ك��وك  ���ش��ن��و�ت  خم�ض  الأج���ل 
1.75 مليار دوالر الأجل ع�شر �شنو�ت. 
طلب  م�شتويات  �ل�شريحتان  وج��ذب��ت 
�خل�شر�ء  �ل�شكوك  بيعت  حيث  قوية، 
 ،3.75% بن�شبة  �شنوي  رب��ح  مب��ع��دل 
كما بيعت �ل�شكوك ذ�ت �أجل 10 �شنو�ت 
وبهذه   .4.4% بن�شبة  رب���ح  مب��ع��دل 
ق�شم  رئي�ض  ريا�ض،  �أمري  قال  �ملنا�شبة، 
�مل�شريف  و�ال�شتثمار  �ل�شركات  متويل 
�الإ�شالمي:  �أب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف  ل����دى 
�أعماله  تو�شيع  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف  “يعمل 
و�ال�شتثمار  �ل�شركات  متويل  جم��ال  يف 

كيف  تعّلمن  كما  وم�شادرها.  �لكرمية 
ميكن ملجموعة �الألو�ن و�لنقاوة و�ل�شكل 
ومقيا�ض �لقري�ط حتديد قيمة �الأملا�ض 

ومز�ياه �لفريدة.
وتعترب هذه و�حدة من �ملبادر�ت �لكثرية 
�لوطني  �ل��ف��ج��رية  ب��ن��ك  يطلقها  �ل��ت��ي 

�الإمار�تيات.  �الأع���م���ال  ل�����ش��ي��د�ت  دع��م��اً 
عن  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  �لبنك  �أع��ل��ن  فقد 
�شر�كته مع موؤمتر �ملر�أة �الإمار�تية من 
�لهادفة  وج��ه��وده  مكانته  تر�شيخ  �أج���ل 
�إىل دعم م�شرية جناح ر�ئد�ت �الأعمال. 
ف��ق��د ���ش��ّل��ط��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل�������ش���وء على 

ترتيب  يف  �مل�شاركة  خ��الل  من  �مل�شريف 
ت�شهد  وق��ت  يف  عاملية  متويلية  �شفقات 

�الإمار�تية  للمر�أة  �لرئي�شة  �الإجن���از�ت 
و�حتفى �لبنك بالنجاحات �لتي حققتها 
�لقطاعات  يف  “�إلهام”  وح��دة  عميالت 
�ملختلفة، وهو يو��شل �لبحث عن �الأطر 
�ملنا�شبة من �أجل تقدير هذه �الإجناز�ت 

وتقدمي �لدعم.

�ل��ع��امل��ي��ة تطور�ً  �ل�����ش��ك��وك  ���ش��وق  ف��ي��ه 
ملحوظاً. وت�شعى �حلكومات و�ل�شركات 
�ال�شتثمارية  �ل��رغ��ب��ة  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
�لذين  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ���ش��ري��ح��ة  ل�����دى 
ي��ت��ب��ن��ون م���ب���ادئ �ل��ت��م��وي��ل �الأخ���الق���ي 
�الإ�شالمية«.و�أ�شاف  �ل�شريعة  و�أح��ك��ام 
�ل�شيادية  �ل�����ش��ك��وك  “�شهدت  ري��ا���ض: 
�خل�شر�ء �الإندوني�شية م�شتويات طلب 
ل��ت�����ش��ت��ق��ط��ب جم��م��وع��ة كبرية  ج���ي���دة، 
م�شتثمرين  م��ن  �الأم�����و�ل  روؤو������ض  م��ن 
�أدو�ت ��شتثمارية متو�فقة  يبحثون عن 
م��ع �أح��ك��ام �ل�����ش��ري��ع��ة �الإ���ش��الم��ي��ة، �إىل 
للم�شتثمرين  ����ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا  ج����ان����ب 
يف  �الأخ��الق��ي��ة  بالقيم  يلتزمون  �ل��ذي��ن 
��شتعد�د�ً  �أب�����دو�  ح��ي��ث  ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��م، 
�لطاقة  م�������ش���اري���ع  ل���ت���م���وي���ل  ك�����ب�����ري�ً 
من  �ملزيد  ن�شهد  �أن  و�أت��وق��ع  �ملتجددة. 

�ل�����ش��ف��ق��ات �مل��ب��ت��ك��رة �مل�����ش��اب��ه��ة خالل 
�ل���ق���ادم���ة«. وت�����ش��ت��م��ل قائمة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�ل�شفقات �لتي �أبرمها م�شرف �أبوظبي 
�الإ�شالمي موؤخر�ً على لعب دور �ملنظم 
�ل�شركة  ���ش��ف��ق��ة  يف  �مل��ف��و���ض  �ل��رئ��ي�����ض 
باإ�شد�ر  “ �شناعات”  �لعامة  �لقاب�شة 
 300 بقيمة  �شنو�ت  خم�ض  مل��دة  �أويل 
لل�شركة  �أول��ي��ة  ���ش��ك��وك  دوالر،  م��ل��ي��ون 
�لوطنية للتربيد �ملركزي بقيمة 500 
و�شكوك  ���ش��ن��و�ت   7 مل���دة  دوالر  م��ل��ي��ون 
بقيمة 500 مليون دوالر ل�شركة �لد�ر 
�لعقارية  باالإ�شافة �ىل �إ�شد�ر �شكوك 
�إم���ار�ت���ي  400 م��ل��ي��ون دره����م  ب��ق��ي��م��ة 
ف�����ش��اًل عن  ���ش��ي  �أم  �أن  ���ش��رك��ة  ل�����ش��ال��ح 
�أول ���ش��ك��وك م��ن ن��وع��ه��ا م��ت��و�ف��ق��ة مع 
وم���ع متطلبات  �الإ���ش��الم��ي��ة  �ل�����ش��ري��ع��ة 
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•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�ملطور �لرئي�ض مل�شاريع  ت�شلط “مرجان”، 
�لتملك �حلر يف ر�أ�ض �خليمة، �ل�شوء على 
�لعالية  �لقيمة  ذ�ت  �ال�شتثمارية  �لفر�ض 
يف �الإم���ارة وخمتلف �أرج��اء �ل��دول��ة، وذلك 
�ي  بي  �ي  معر�ض”�م  يف  م�شاركتها  خالل 
�م “ �لدويل �ملتخ�ش�ض بالقطاع �لعقاري، 
�ملهرجانات  ق�شر  يف  فعالياته  تقام  و�ل��ذي 
مار�ض   15 حتي  �لفرن�شية  ك��ان  مبدينة 
وباالإ�شافة �إىل �لتعريف باملز�يا    .2019
م�شروع  �ال�شتثمارية ل� “جزيرة �ملرجان”، 
�ل��و�ج��ه��ة �مل��ائ��ي��ة �ل��ع��م��الق �ل����ذي طورته 
على  �ل�شوء  �ل�شركة  �شتلقي  “مرجان”، 
ر�أ�ض  �إم����ارة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ملتنوعة  �مل��ز�ي��ا 
ولفت  �ل��ع��امل��ي��ني.   للم�شتثمرين  �خل��ي��م��ة 
�ملهند�ض عبد�هلل �لعبدويل، �لع�شو �ملنتدب 
و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�شركة “مرجان”، �إىل 
�ل��دويل �لكبري  �أن �مل�شاركة يف هذ� �حلدث 
تهدف �إىل تفعيل �لتو��شل مع �مل�شتثمرين 
�مل�شافة  �لقيمة  على  الإطالعهم  �لعامليني 
�ل����ت����ي مي���ك���ن���ه���م �ال�����ش����ت����ف����ادة م���ن���ه���ا عند 
�ال���ش��ت��ث��م��ار يف ر�أ�������ض �خل��ي��م��ة. و�أ����ش���اف: 
�أ�شرع  م��ن  و�ح����دة  �ل��ي��وم  �الإم�����ارة  “تعترب 
منو�ً  و�الأع��م��ال  و�ل�شياحة  �ل�شكن  وجهات 
يف �ملنطقة، وت�شتقطب �أعد�د�ً متنامية من 
يق�شدون  �لذين  و�ل�شياح  �لعامليني  �ل��زو�ر 
وتتمتع  �مل��ت��ن��وع��ة.  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  م��ر�ف��ق��ه��ا 
�ملرجان‘  و’جزيرة  �خليمة  ر�أ����ض  م��ن  ك��ل 
لال�شتثمار  �جلاذبة  �ملقومات  من  بالعديد 

وج������اءت ر�أ�������ض �خل��ي��م��ة يف �مل���رك���ز 45 يف 
�أف�شل  ح����ول  �ل������دويل  �ل��ب��ن��ك  ����ش��ت��ط��الع 
وجهات �الأعمال �لعاملية، لتكون بذلك من 
�خلليج.  منطقة  يف  وج��ه��ت��ني  �أف�����ش��ل  ب��ني 
من  �لعديد  للم�شتثمرين  �الإم���ارة  وت��ق��دم 
�حلو�فز، مبا يف ذلك حق �لتملك �الأجنبي 
ر�أ�ض  م��ن   ٪100 و�إع����ادة   ،٪100 بن�شبة 
من   100% وت����و�ف����ر  و�الأرب������������اح،  �مل������ال 
خدمات �ملر�فق، و�الإعفاء �لتام من �شر�ئب 

�ل�شكنية،  و�ل��ع��ق��ار�ت  �ل�شيافة  قطاعي  يف 
مبا يف ذلك �لعو�ئد �لعالية، و�لقيمة طويلة 
MIPIM من�شة  �الأمد. ويقدم معر�ض 
منوذجية للتفاعل مع رو�د �لقطاع �لعقاري 
و�ملطورين و�خلرب�ء من كافة �أنحاء �لعامل 

لتعريفهم بهذه �ملز�يا �لهامة«. 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  وتتمتع 
�آ�شيا  ت��ق��اط��ع  ع��ل��ى  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  مب���وق���ع 
و�أوروبا و�أفريقيا، مما يعزز �ملوقع �حليوي 
24 دقيقة فقط  لر�أ�ض �خليمة �لتي تبعد 
�ل��دويل، و30 دقيقة فقط  عن مطار دبي 
عن �أهم ممر مائي يف �ملنطقة، وهو م�شيق 

هرمز. 
�قت�شاد  �إىل  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������ض  وت�������ش���ت���ن���د 
على  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل  من���وه  يعتمد  م��ت��ن��وع، 
و�ل�شياحة  �ل��ع��ق��اري  �ل��ت��ط��وي��ر  ق��ط��اع��ات 
 ،2018 ع���ام  و�ل���ت���ج���ارة. ويف  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
ر�أ�ض  ت�شنيف  بورز”  �آن��د  “�شتاندرد  �أك��دت 
تطلعات  م���ع   »A«A-1« ع��ن��د  �خل��ي��م��ة 
�أكدت  كما  ل���الإم���ارة.  م�شتقرة  م�شتقبلية 
عند  �الإم������ارة  ت�����ش��ن��ي��ف  “فيت�ض”  وك���ال���ة 
ر�أ�ض  ل��ت��ك��ون  م�شتقرة،  تطلعات  م��ع   »A«
وجاذبية  �أماناً  �لوجهات  �أكرث  من  �خليمة 

لال�شتثمار�ت. 

�ل�شركات و�شر�ئب �لدخل. 
مع  ملحوظاً  من��و�ً  �ل�شيافة  قطاع  وحقق 
لي�شل   9.9% بن�شبة  �ل�شياح  عدد  �رتفاع 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  ز�ئ���ر.  مليون   1.07 �إىل 
خالل  ز�ئ��ر  مليون   1.1 �الإم���ارة  ت�شتقبل 
�ل��ع��ام �حل���ايل، م��ع م��وؤ���ش��ر�ت ب��ارت��ف��اع عدد 
بحلول  �شخ�ض  مليون   2.9 �إىل  �ل�شياح 
عام 2025. وباالإ�شافة �إىل �لغنى �لثقايف 
لالإمارة، جتتذب ر�أ�ض �خليمة �لزو�ر بف�شل 
�لريا�شة  ووج���ه���ات  �ل�����ش��اح��رة  ���ش��و�ط��ئ��ه��ا 
و�ملغامر�ت و�أطول م�شار �نزالقي يف �لعامل.  
وبالن�شبة للم�شتثمرين، تقدم ر�أ�ض �خليمة 
مز�يا ت�شمل عو�ئد على �ال�شتثمار �لد�خلي 
�ل�شيافة،  ق���ط���اع  يف   16.1% ب��ن�����ش��ب��ة 
�لعقارية.  �الأ����ش���ول  يف   30% �إىل  و20 
تكاليف  ب��ان��خ��ف��ا���ض  �الإم�������ارة  ك��م��ا مت���ت���از 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب �أق����ل ب��ن��ح��و 10% 
من �ملعدالت �ل�شائدة يف �ملنطقة.  وحتظى 
“جزيرة �ملرجان” باهتمام خا�ض من قبل 
�ل�شيافة،  قطاع  يف  �لعامليني  �مل�شتثمرين 
يف  �ل�شنوية  �الإ���ش��غ��ال  ن�شبة  و�شلت  حيث 
مع   ،2019 يف   77.8% �إىل  ف��ن��ادق��ه��ا 
م���ع���دل ���ش��ع��ر ي���وم���ي ي��ب��ل��غ 608 در�ه�����م، 
 473 بقيمة  �ل�شاغرة  �لغرفة  على  وعائد 

درهماً، ومعدل �إقامة لل�شيف يبلغ 4.46 
يوم. و��شتقبلت �جلزيرة �لعام �ملا�شي نحو 
�إقامة  ل��ي��ايل  ب��اإج��م��ايل  ز�ئ����ر،  �أل���ف   294
ب��ل��غ 1.3 م��الي��ني ل��ي��ل��ة. وب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
“جزيرة  ت��ع��دُّ  �ملحليني،  �ل�شياح  ��شتقبال 
�ملرجان” من �لوجهات �ل�شياحية �ملف�شلة 

للزو�ر �لقادمني من �أوروبا ورو�شيا. 
 8000 �ملرجان”  “جزيرة  و�شتحت�شن 
�شكنية  وح�����دة  و6500  ف��ن��دق��ي��ة  غ���رف���ة 
فر�شاً  يوفر  مم��ا  للعطالت،  فيال  و600 
�أنحاء  ك���اف���ة  م���ن  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  م��ث��ال��ي��ة 
حالياً  �ملرجان”  “جزيرة  وت�شم  �ل��ع��امل. 
فئة  م��ن  1600 غرفة فندقية  م��ن  �أك��رث 
�لت�شغيل من قبل عدة  �خلم�ض جنوم قيد 
“فنادق  �أم��ث��ال  ع��الم��ات جت��اري��ة مرموقة 
و”فنادق ومنتجعات هيلتون”  ريك�شو�ض” 
و”�آكور للفنادق”؛ باالإ�شافة �إىل �أكرث من 
“باب  م�شاكن  ت�شمل  �شكنية  وح���دة  �أل��ف��ي 
جمموعة  م���ن  و”با�شفيك”  �لبحر”، 

“�شيليكت«.
خمتلف  م��ع  “مرجان”  ���ش��رك��ة  وت��ت��ع��اون 
�لهيئات �حلكومية يف ر�أ�ض �خليمة لرت�شيخ 
�لعاملية، وهو  �الإم��ارة على �خلارطة  مكانة 
�لنارية  �الأل����ع����اب  ع���رو����ض  يف  جت�����ش��د  م���ا 
“جزيرة  خالل �حتفاالت �لعام �جلديد يف 
قيا�شيني  رقمني  حققت  و�لتي  �ملرجان”، 
�لقيا�شية”  لالأرقام  “غيني�ض  يف  جديدين 
عن “�أطول �شل�شلة �ألعاب نارية يف �لعامل” 
و”�أطول خط م�شتقيم لالألعاب �لنارية يف 

�لعامل«. 

•• دبي-وام:

 وقعت “�جلنوب للطاقة” ذر�ع حلول �لطاقة 
“�شركة  مع  �تفاقية  �جلنوب(  )دبي  ل�  �لتابعة 
�أحد  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ���ش��ي- تي”  �إت�������ض- 
و�لبناء  و�مل�شرتيات  �لهند�شة  �أع��م��ال  مقاويل 
يف جمال �لطاقة �ل�شم�شية و�ملعتمدة من قبل 
وذل��ك لرتكيب نظام  دبي  هيئة كهرباء ومياه 
للطاقة �لكهرو�شوئية با�شتطاعة 2 ميغا و�ط 

يف خم�شة مر�فق يف “دبي �جلنوب«. 
ويعد هذ� �مل�شروع �لذي من �ملقرر �أن ميد مقر 
خلدمات  جم��م��ع��ات  و�أرب���ع���ة  �جلنوب”  “دبي 
م�شروع  �أول  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة  �ل�����ش��ح��ن 
�الأ�شطح  على  �لكهرو�شوئية  �الأنظمة  لتاأجري 
�شيتم  حيث  للطاقة”  “�جلنوب  �شركة  تنفذه 
“دبي  ق��ب��ل  م���ن  �أوىل  دف���ع���ة  ب�����دون  مت��وي��ل��ه 

�جلنوب” و�إد�رة عمليات �لهند�شة و�مل�شرتيات 
و�لبناء فيه وت�شغيل حمطة �لطاقة �ل�شم�شية 

لفرتة متتد ل� 20 عاما.
�إ���ش��م��اع��ي��ل �مل���رزوق���ي �ملدير   وق���ع �الت��ف��اق��ي��ة 
ويوين  للطاقة”  “�جلنوب  ل�شركة  �لتنفيذي 
�إت�ض-  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  كري�شنان 
ع��دد من  �شي بح�شور  �شي-  و�إت�����ض-  �شي- تي 
كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني يف “دبي �جلنوب” 
�إىل جانب جرييدهار ديك�شيت مدير عام �شركة 

�إت�ض- �شي- تي.
 و�أعرب �إ�شماعيل �ملرزوقي عن فخره باإطالق 
ه����ذ� �مل�������ش���روع �ل����ذي ي��ع��زز م���ن ج��ه��ود “دبي 
م�شتد�م  ح�����ش��ري  جم��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء  �جلنوب” 
متا�شيا مع ��شرت�تيجية دبي للطاقة �لنظيفة 
�إىل  �إىل توليد ما ي�شل  2050 و�لتي تهدف 
من  �لطاقة  من  دب��ي  �حتياجات  من  باملائه   7

م�شادر �لطاقة �لنظيفة بحلول �لعام 2020 
 2030 25 باملائه بحلول �لعام  وزيادتها �إىل 
و75 باملائه بحلول �لعام 2050«. ومن �ملقرر 
توليد  يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  حمطة  ت�شهم  �أن 
�لطاقة  م��ن  �شاعة  و�ط/   3.000 م��ن  �أك��رث 
من  تغطية  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ���ش��ن��وي��اً  �لنظيفة 
�لطاقة  ��شتهالك  م��ن  باملائه   100 �إىل   40
�ملعنية  �جلنوب”  “دبي  مر�فق  يف  �لكهربائية 
وهو ما ميكن �أن يوؤدي �إىل تخفي�ض �نبعاثات 
طن   1.500 مب��ق��د�ر  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد  ث��اين 
للطاقة”  “�جلنوب  ���ش��ت��و����ش��ل  ك��م��ا  ���ش��ن��وي��ا 
دبي  يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  جمال  يف  ن�شاطاتها 
من خالل م�شروع �آخر قيد �لطرح يف مناق�شة 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�ط  ميغا   3.5 وبا�شتطاعة 
م�شروع و�عد با�شتطاعة 40 ميغا و�ط ال يز�ل 

يف مرحلة �لتخطيط. 
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املال والأعمال

متثل 40 % من قيمة معرو�سات املكائن 

ملي�ن دولر حجم �شفقات الي�مني الأولني من معر�ض دبي الدويل لالأخ�شاب 2019  40

ندوة علمية نظمتها كلية اإدارة الأعمال بجامعة ال�سارقة 

امل�ش�ؤولية الجتماعية والبتكار وال�شتدامة يف م�شروعات ريادة الأعمال

•• دبي-الفجر: 

دبي  م��ع��ر���ض  م���ن  �الأوالن  �ل��ي��وم��ان  ���ش��ه��د 
�لدويل لالأخ�شاب ومكائن �الأخ�شاب 2019 
ميثل  ما  دوالر،  مليون   40 بقيمة  �شفقات 
40 باملئة من قيمة معرو�شات �ملكائن �لتي 
فعالياته  تختتم  �ل��ذي  �ملعر�ض  ��شتعر�شها 
يف   مار�ض2019   14 �خل��م��ي�����ض   �ل���ي���وم 
و�ملعار�ض.   للموؤمتر�ت  �ل���دويل  دب��ي  مركز 
�ل�شفقات خالل فعاليات  �الإع��الن عن  ومت 
�ل����ي����وم �ل����ث����اين م����ن �مل���ع���ر����ض �ل������ذي يعد 
مظلتها  حت��ت  جت��م��ع  ��شرت�تيجية  من�شة 
�ملوردين و�مل�شنعني و�شركات �الآالت لعر�ض 
�لتقنيات  �أح��دث  على  و�الط��الع  منتجاتهم 
�شيناريوهات  ع���ل���ى  و�ل����ت����ع����رف  �مل���ب���ت���ك���رة 
�شناعة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني  ل��الع��ب��ني  �الإن���ت���اج 
�ل�شرق  منطقة  يف  و�الأخ�شاب  �لنجارة  �آالت 
�إفريقيا. وقال �خل��رب�ء يف  �الأو�شط و�شمال 
�ملعر�ض �أنه �شي�شتمر منو �ملنتجات �خل�شبية 
�مل�شنعة، حيث يتوقع �أن ينمو �ل�شوق �لعاملي 
مركب  �شنوي  منو  مبعدل  �مل�شّنع  للخ�شب 
ن�شبته %12.82 حتى نهاية عام 2023

من جهته قال وليد فرغل، �ملدير �لتنفيذي 

�ملعار�ض  لتنظيم  “�ال�شرت�تيجي  ل�شركة 
و�ملوؤمتر�ت”، �جلهة �لتنظيمية ملعر�ض دبي 
�لدويل لالأخ�شاب ومكائن �الأخ�شاب: “كان 
هناك طلب ثابت على �ملنتجات �خل�شبية يف 
�مل�شنعة  �خل�شبية  �ملنتجات  وتعد  �ملنطقة. 
�أي�شا  ول��ك��ن  للبيئة،  �شديقة  فقط  لي�شت 
�لن�شخة  هذه  ويف  �لتكلفة.  حيث  من  فعالة 
من معر�ض دبي �لدويل لالأخ�شاب ومكائن 
�الأخ�شاب، هدفنا �إىل �لرتكيز على �البتكار�ت 
�جلديدة يف �شناعة �الأخ�شاب و�لتي ت�شمن 
�أكرب  وقيمة  �أف�شل  وج���ودة  �لتكلفة  ك��ف��اءة 
�أوروبا  �أن  �إىل  �لدر��شات  وت�شري  لل�شناعة«. 
�مل��ن��ت��ج��ات �خل�شبية  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  ت��ت�����ش��در 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  م��ن��اط��ق  تليها  �مل�����ش��ن��ع��ة، 
�لالتينية  و�أمريكا  �لهادئ  و�ملحيط  و�آ�شيا 
و�أف��ري��ق��ي��ا. كما ل��وح��ظ �أن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
ينمو �ل�شوق �لعاملي لالأثاث �خل�شبي مبعدل 
�ل�شنو�ت  خ����الل   4.4% ن�����ش��ب��ت��ه  ���ش��ن��وي 
“�شاعد  ف��رغ��ل:  و�أ���ش��اف  �ملقبلة.  �خلم�شة 
�مل��ن��ت��ج��ات �خل�شبية  ع��ل��ى  �مل��رت��ف��ع  �ل��ط��ل��ب 
ي��وم��ني يف  �أول  �ل��ع��ر���ض. و�شهد  زي���ادة  على 
باأن  �أننا متفائلون  �ملعر�ض جناح كبري، كما 
و�لز�ئرين  �مل�شاركني  �شت�شاعد  �ل��دورة  هذه 

�إق��ام��ة رو�ب��ط جتارية ج��دي��دة، وزيادة  على 
و�مل�شاعدة يف  �لتجارية،  للعالمات  �لتعر�ض 
�جلديدة،  �الأ�شو�ق  يف  جتارية  �أعمال  �إن�شاء 
ف�شاًل عن �لدعم من خالل فر�ض �لتعلم يف 

قطاع �الأخ�شاب«. ويعد معر�ض دبي �لدويل 
ر�ئدة  من�شة  �الأخ�شاب  ومكائن  لالأخ�شاب 
يعر�ض �أحدث �ملنتجات �خل�شبية و�الأخ�شاب 
و�لتكنولوجيا  و�ملاكينات  و�الآالت  �مل�شنعة 

�شهد  وق��د  �الأخ�����ش��اب؛  �حل��دي��ث��ة يف �شناعة 
1000 ز�ئر  �أك���رث م��ن  �مل��ع��ر���ض م�����ش��ارك��ة 
من �ل�شركات �لر�ئدة خالل �أول يومني من 

�لفعاليات.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شارقة  جامعة  يف  �الأع��م��ال  �إد�رة  بكلية  ُع��ق��دت 
�لندوة �لعلمية حول مو�شوع �البتكار و�ال�شتد�مة 
بح�شور  وذلك  لالأعمال،  �الجتماعية  و�مل�شوؤولية 
�مل�شطفى  �أح���م���د  �ل�����ش��دي��ق  �ل���دك���ت���ور  �الأ����ش���ت���اذ 
�الأكادميية،  لل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  �ل�شيخ 
�إد�رة  و�الأ�شتاذ �لدكتور فيليب مولينو عميد كلية 
و�الإد�رية  �لتدري�شية  �لهيئتني  و�أع�شاء  �الأعمال، 
�لباحثني  م���ن  جم��م��وع��ة  ومب�����ش��ارك��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  د�خ��ل  من  و�ملتخ�ش�شني 
�مل��ت��ح��دة، و�شلطنة ع��م��ان، و�ل��ك��وي��ت، و�ل��ي��م��ن. يف 
�أكد �لدكتور �ل�شديق  كلمته باجلل�شة �الفتتاحية 
�إد�رة �الأعمال يف دعم  �ل�شيخ على دور كلية  �أحمد 
و�البتكار   �ل�شغرية  �مل�شروعات  باأهمية  و�لتوعية 
وخلق  �ملحلية،  �ملجتمعات  خدمة  يف  وم�شاهمتها 
�ملزيد من فر�ض �لعمل �أمام �خلريجني يف خمتلف 
كما  وغ��ريه��ا،  و�لطبية  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات 
�لطالب  ت��دري��ب  يف  مهماً  ب���دور�ً  �أي�شاً  تقوم  �أن��ه��ا 
�الأعمال.  وري��ادة  �خلا�شة  م�شاريعهم  �إن�شاء  على 
�لكلية باحل�شور مو�شحاً  من جانبه رحب عميد 

�ملنظمات  عمل  يف  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  �أهمية 
�لربحية وغري �لربحية، و�أ�شار �إىل �أن هذ� �مللتقى 
�لعلمي �شوف يتناول عدد�ً من �ملحاور و�ملو�شوعات 
�لتي �شوف تدعم فكرة ريادة �الأعمال وم�شوؤولياتها 
بحثية،  ورقة   28 �لندوة عدد  ناق�شت  �ملجتمعية. 
�ملحاور  من  �لعديد  تناولت  علمية،  جل�شات   6 يف 
منها �مل�شروعات �ل�شغرية ودورها يف عملية تنمية 
�ملجتمعات �ملحلية، و�مل�شوؤولية �الجتماعية و�تخاذ 
�لكلي  و�القت�شاد  باال�شتثمار،  �ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت 
ودوره  �القت�شادي  و�لتمويل  �القت�شادي،  و�لنمو 
�مل�شتد�مة.  و�مل�����ش��اري��ع  �الب��ت��ك��ار  تنمية  عملية  يف 
ق�شم  رئي�ض  عو�ض  عاطف  �لدكتور  بذلك  �شرح 
و�مل�شرف  �الأعمال  �إد�رة  بكلية  �لتمويل و�القت�شاد 
على تنظيم �لندوة. م�شيفاً �أن �لندوة خل�شت �إىل 
�أهمية  على  �لتاأكيد  �أهمها  �لنتائج  من  جمموعة 
�لتكنولوجيا  ودور  و�الن��ت��اج��ي��ة  �ملعلومات  تقنية 
توفري  و�أهمية  �لفرد.  �إنتاجية  زي��ادة  يف  �حلديثة 
�البتكارية  للم�شاريع  و�للوج�شتي  �مل���ادي  �ل��دع��م 
�لرفاه  حتقيق  يف  وم�شاهمتها  �الأع���م���ال  وري����ادة 
و�أدو�ت  �مل�شتحدثة  �لو�شائل  ومناق�شة  �ملجتمعي، 
متويل �مل�شروعات �ل�شغرية �خلدمية و�النتاجية.  

قان�ن الدين العام ي�فر لـ »املركزي« 
اأداة اإ�شافية لإدارة ال�شي�لة 

•• اأبوظبي-وام:

�أنه بات بعد �شدور قانون �لدين �لعام يف  �أكد م�شرف �الإم��ار�ت �ملركزي   
�ل�شند�ت  بيع  مبعنى  �ملفتوحة،  �ل�شوق  عمليات  �إج���ر�ء  م��ن  ميكنه  و�شع 
لتعميق  ي��وؤدي  ما  وهو  �شخها  �أو  �ل�شيولة  المت�شا�ض  للبنوك  �حلكومية 

�شوق ر�أ�ض �ملال �ملحلية.
�شتوفر  حمليا  �مُل�����ش��َدرة  �لدين  �أدو�ت  با�شتخد�م  �ل�شيولة  �إد�رة  �إن  وق��ال 
�ل�شيولة  �إد�رة  على  قدرته  لتعزيز  �إ�شافية  �أد�ة  �ملركزي  �الإم��ار�ت  مل�شرف 
�ل�شوق  عمليات  �أج��ري��ت  عندما  �أن��ه  �ىل  م�شري�  �أك��رب  ��شتباقي  نحو  على 
�ملفتوحة بنجاح، مثال من قبل �ل�شلطات �لنقدية لهوجن كوجن و�شنغافورة، 
�أثبتت تلك �لعمليات �أنها �أد�ة قوية ت�شمن �شيولة كافية تتما�شى مع �أهد�ف 

�ل�شلطة �لنقدية، وتر�شخ ��شتقر�ر �لنظام �مل�شريف.
ولكي تكون هذه �الأد�ة فعالة فقد �أكد م�شرف �الإمار�ت �ملركزي يف �أحدث 
�لتقارير �لتي �أ�شدرها على �شرورة حت�شني قدر�ته على �لتنبوؤ بال�شيولة 
يومي،  �أ���ش��ا���ض  ع��ل��ى  �ل���زي���ادة  �أو  �لنق�ض  �أوج����ه  ت��ق��دي��ر  �أج���ل  م��ن  �ملحلية 
و�لت�شرف وفقا لذلك باإجر�ء عمليات منتظمة يف �ل�شوق �ملفتوحة ملو�ءمة 

�ل�شيولة �ملحلية مع �أهد�ف �ل�شيا�شة �لنقدية و�ال�شتقر�ر �ملايل.
وي�شمح �لقانون �الحتادي رقم 9 ل�شنة 2018 يف �شاأن �لدين �لعام، �لذي 
�أدو�ت دين عام للحكومة �الحتادية. وين�ض  �أ�شدرته وز�رة �ملالية باإ�شد�ر 
�إىل تطوير  �أم��ور،  �أن يهدف، من بني جملة  �الإ���ش��د�ر ينبغي  �أن هذ�  على 
وم�شاريع  للتمويل  �لتحتية  و�لبنية  و�لثانوية،  �الأولية  �مل��ال  ر�أ���ض  �أ�شو�ق 
�لتنمية، و�إىل دعم �إد�رة �ل�شيا�شة �لنقدية ووفقا للقانون �لذي يعد �الأول 
�لعاملة  �ملالية  �الأور�ق  �أ�شو�ق  �لعام ت�شدر يف  �لدين  �أدو�ت  فاإن  نوعه  من 
يف دولة �الإمار�ت، �أي �أن �لدين �لعام �شي�شدر بالدرهم �الإمار�تي، وهو ما 
يدعم ب�شكل مبا�شر تنمية �شوق دبي �ملايل و�شوق �أبو ظبي لالأور�ق �ملالية، 
�ل�شادرة  للحكومة  �لتابعة  و�ل�شركات  �ملحلية  �حلكومات  دي��ون  ب��اأن  علما 

�شابقا كانت بالعملة �الأجنبية يف �خلارج.
�الحتادية  �حلكومة  �إ�شد�ر  على  �ل�شمانات  بع�ض  يحدد  �لقانون  �أن  غري 
الأدو�ت �لدين، بفر�ض حد �أق�شى يبلغ 250 ?من “�إير�د�تها �مل�شتقرة”. 
�لتي ت�شدرها  �لديون  �أي�شا للحكومة �الحتادية ب�شمان  �لقانون  وي�شمح 
�حلكومات  �خت�شا�ض  م��ن  �ل�شابق  يف  ك��ان  و�ل���ذي  لها،  �لتابعة  �ل�شركات 

�ملحلية، و�إن كان هذ� �ل�شمان يتطلب قر�ر� من جمل�ض �لوزر�ء.
�ملالية  ب��وز�رة  �لعام  �لدين  �إد�رة  مكتب  بني  �لتن�شيق  �إىل  �لقانون  ويدعو 
�أجل  من  �ل��ع��ام،  �لدين  �أدو�ت  �إ���ش��د�ر  يف  ترغب  �لتي  �ملحلية  و�حلكومات 

تعزيز �الأ�شو�ق �الأولية و�لثانوية يف �الإمارة.
�إد�رة  ق��ي��ام مكتب  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  ن�����ض  �مل���رك���زي،  ب��امل�����ش��رف  وف��ي��م��ا يتعلق 
�ملركزي حول  �الإم���ار�ت  مع م�شرف  بالتن�شيق  �ملالية  ب��وز�رة  �لعام  �لدين 
باإد�رة عملية �الإ�شد�ر وكذلك بيع �شند�ت و�أذون �خلز�نة  �مل�شائل �ملتعلقة 

�حلكومية.

الحتاد لئتمان ال�شادرات ت�شتكمل الدفعة 
الأوىل من برنامج  »امل�شرعات ال�طنية«

•• دبي-وام:

 �أعلنت �شركة �الحتاد الئتمان �ل�شادر�ت- عن ��شتكمال �لدفعة �الأوىل من 
�لتوطني  جهود  يعزز  ما  وهو  �لوطنية”  “�مل�شرعات  �لتدريبي  �لربنامج 
يف �ل�شركة ويدعم �إ�شرت�تيجية �لدولة �ل�شاعية �إىل رفع معدالت توطني 

�لوظائف يف كافة �لقطاعات �حليوية.
�الحتاد  �شركة  من  مبادرة  وهو   - �لوطنية”  “�مل�شرعات  برنامج  ويهدف 
الئتمان �ل�شادر�ت جاءت متا�شيا مع روؤية �الإم��ار�ت 2021- �ىل تعريف 
و�أهد�فها  وتاأ�شي�شها  �ل�����ش��ادر�ت  �ئ��ت��م��ان  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��اأه��م��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ني 
تطوير  �إىل  باالإ�شافة  تقدمها  �لتي  �لرئي�شية  و�ملنتجات  �ال�شرت�تيجية 

كفاء�تهم وتعزيز قدر�تهم يف جمال �لتاأمني على �ئتمان �ل�شادر�ت .
للمو�طنني  متخ�ش�شا  ت��دري��ب��ا   - �لوطنية”  “�مل�شرعات  ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم 
�الإمار�تيني �ل�شباب ويركز على �أهمية ودور �شركة �الحتاد الئتمان �ل�شادر�ت 
يف حتفيز و����ش��ت��د�م��ة �ل�����ش��ادر�ت و�ل��ت��ج��ارة و�ال���ش��ت��ث��م��ار�ت غ��ري �لنفطية 
 18 �ل��ذي ��شتمر  يف دول��ة �الإم���ار�ت. وقد مت ت�شميم �لربنامج �لتدريبي 
�أ�شبوعا خ�شي�شا ملنح �لكفاء�ت �الإمار�تية �مل�شاركة فهما �أف�شل حول تاأمني 
�ئتمان �ل�شادر�ت. ومتا�شياً مع �جلهود �لتي تبذلها �حلكومة ال�شتقطاب 
مو�طني دولة �الإمار�ت �إىل �لقوى �لعاملة مت توظيف �مل�شاركني يف برنامج 
“�مل�شرعات �لوطنية” �لت�شعة يف �شركة �الحتاد الئتمان �ل�شادر�ت و�لذين 
تاأمني  �أب��رز �ملتخ�ش�شني يف قطاع  تلقو� تدريباً مكثفاً من قبل نخبة من 
�الئتمان و�الأكادمييني من موؤ�ش�شات مرموقة. و قال �شعادة �ملهند�ض �شاعد 
جمل�ض  وع�شو  �ل�شادر�ت  لتنمية  دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعو�شي 
�الإد�رة ورئي�ض �للجنة �لتنفيذية يف �الحتاد الئتمان �ل�شادر�ت �إن �الحتاد 
الئتمان �ل�شادر�ت لطاملا كانت ملتزمة باأهد�ف دولة �الإمار�ت يف �ال�شتثمار 
�ملبادرة  �أن  مهار�تهم..معترب�  وحت�شني  �الإمار�تيني  �ملو�طنني  �إمكانات  يف 
�ملتمثلة بربنامج “�مل�شرعات �لوطنية” ذ�ت �أهمية كبرية الأنها تتما�شى مع 
�أهد�ف �لدولة يف �إطالق �إمكانيات �ملو�طنني ومتكينهم من �أجل �أن يكونو� 

قوة د�فعة يف حتول دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

مالية اأم القي�ين تعلن عن خطتها 
ال�شرتاتيجية 2019 - 2021

•• اأم القيوين-وام:

 �أكد �ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�ض د�ئرة �ملالية باأم �لقيوين 
�أن روؤية �لد�ئرة ت�شبو �ىل �لريادة يف �لتخطيط �ملايل و�لكفاءة يف �الإنفاق 
�حلكومي لتعزيز �لعمل �مل�شتد�م ومو�كبة روؤية �إمارة �أم �لقيوين 2021 
.جاء ذلك مبنا�شبة �إعالن د�ئرة �ملالية باأم �لقيوين خطتها �ال�شرت�تيجية 
2019-2021 الإد�رة وتنمية �ملورد �ملايل وتقدمي خدمات مبتكرة تدعم 
وتت�شمن   . ل��الإم��ارة  م�شتد�مة  تنمية  لتحقيق  �لفاعلة  �ل�شر�كة  مفهوم 
�خلطة �ال�شرت�تيجية 2019-2021 �الأهد�ف و�ملبادر�ت �ال�شرت�تيجية 
لتحقيق ر�شالة �لد�ئرة وتاأمني �ملتطلبات، ومعاجلة �لتحديات مبا ي�شهم يف 

بناء منظومة مالية قائمة على �البتكار وحت�شني م�شتوى �الأد�ء �ملايل 

 تو�سع �سبكة اأنابيبها لتلبية الطلب املتزايد على خدمات تربيد املناطق يف دبي

كيل� مرت ط�ل �شبكة اأنابيب »اإمباور« يف نهاية العام 2018   277

الإمارات واأوزبك�شتان تتفقان على تعزيز اآفاق ال�شراكة القت�شادية والتجارية خالل املرحلة املقبلة 

•• دبي-الفجر: 

ك�شفت موؤ�ش�شة �الإمار�ت الأنظمة �لتربيد 
�أكرب مزود خلدمات  �ملركزي “�إمباور”، 
تو�شيع  عن  �ل��ع��امل،  يف  �ملناطق  �لتربيد 
خدمات  بنقل  �خل��ا���ش��ة  �أنابيبها  �شبكة 
�لتربيد يف دبي، حيث و�شلت �إىل حو�يل 
277 كيلو مرت�ً يف نهاية �لعام 2018،  
�شبكات  تو�شعة  يف  �ل���زي���ادة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
�ملوؤ�ش�شة  ��شرت�تيجية  �شمن  �الأن��اب��ي��ب 
لتو�شعة م�شاريعها، يف ظل تنامي �لطلب 
�لعديد  يف  �ملناطق  تربيد  خ��دم��ات  على 
من �مل�شاريع �ل�شكنية و�لتجارية، و�شمن 
بنيتها  تطوير  يف  للم�شاهمة  م�شاعيها 
م�شتهدفات  حتقيق  �أج���ل  م��ن  �لتحتية 
�لبنية  تعد  و�ل��ت��ي   ،2021 دب��ي  خطة 

�لتحتية من �أهم ركائزها.
نهجها  يف  “�إمباور”  و�����ش���ل���ت  وق�����د 
الإن�شاء  �تفاقيات  وّقعت  حيث  �لتو�شعي، 
م�����ش��اري��ع رئ��ي�����ش��ي��ة ج���دي���دة خ����الل عام 
“و�جهة  م�شروع  ذل��ك  يف  مب��ا   ،2018
و”م�شاريع �شركة �لرب�ري  �ملائية”  دبي 
�ىل  �إ�����ش����اف����ة  �لعقاري”،  ل���ل���ت���ط���وي���ر 
تربيد  و�شبكة  حمطة  على  ��شتحو�ذها 

•• ط�شقند-وام :

�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �تفقت   
تعزيز  ع���ل���ى  �أوزب���ك�������ش���ت���ان  وج���م���ه���وري���ة 
و�لفني  و�ل��ت��ج��اري  �القت�شادي  �ل��ت��ع��اون 
وف���ق ع���دد م���ن �الآل���ي���ات و�ل����رب�م����ج، مبا 
ي�����ش��م��ل جم��م��وع��ة م���ن �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
�الأول���وي���ة يف �ه��ت��م��ام��ات �ل��ب��ل��دي��ن، ومن 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  م�شتوى  رف��ع  �أب��رزه��ا 
�لطاقة  قطاعات  يف  �ال�شتثمار�ت  وزي��ادة 
و�الإنتاج  و�ل���زر�ع���ة  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة 
�لغذ�ئي ومنتجات �لغزل و�لن�شيج و�لبنية 
�لتعاون  �إىل  �إ�شافة  و�ل�شياحة،  �لتحتية 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  جم��ال  يف 
و�لت�شنيع  و�ل�شياحة  �مل��دين  و�ل��ط��ري�ن 

و�لقطاع �ملايل و�شناعة �حلالل.
ج��اء ذل��ك خ��الل �أع��م��ال �ل����دورة �لثالثة 
ل��ل��ج��ن��ة �الق���ت�������ش���ادي���ة �مل�������ش���رتك���ة بني 
�جلانبني �لتي عقدت بالعا�شمة �الأوزبكية 
ط�شقند برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد 
�ملن�شوري وزير �القت�شاد ومعايل غنييف 
�لوزر�ء  رئي�ض  نائب  جميدوفيت�ض  �إليور 

�الأوزبكي .
لوفد  زي��ارة  �شمن  �للجنة  �نعقاد  وي��اأت��ي 
ر�شمي وجت���اري م��ن دول���ة �الإم����ار�ت �إىل 
وقريغيز�شتان  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  جمهوريتي 
لعقد �جتماعات �للجنتني �القت�شاديتني 

�مل�شرتكتني مع كال �لبلدين..

�لرب�ري،  منطقة  يف  �مل��ت��و�ج��دة  �ملناطق 
للم�شروع.   �لرئي�شي  �ملطور  �أن�شاأها  �لتي 
حمطة  ب��ت�����ش��م��ي��م  “�إمباور”  وب�������د�أت 
�الإنتاجية  قدرتها  تبلغ  ج��دي��دة  ت��ربي��د 
40 �ألف طن تربيد يف جممع دبي الند 
�ل�شكني، ومنحت عقود بقيمة ت�شل �إىل 
250 مليون دره���م  لتو�شيع  �أك��رث م��ن 
منها  م�����ش��اري��ع  ع���دة  يف  �أن��اب��ي��ب��ه��ا  �شبكة 
�شارع �ل�شيخ ز�يد، وذلك خلدمة مناطق 

يف “دبي �أرينا” وغريها من �الأبر�ج.
وقال �أحمد بن �شعفار، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�شبكة  ت��و���ش��ع��ة  “ت�شهد  “�إمباور”:  ل���� 
�الأنابيب �خلا�شة بنقل خدمات �لتربيد 
م��ن �شنة الأخ����رى، وذلك  م��ط��رد�ً  من���و�ً 
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  ع���دد  يف  �ل���زي���ادة  يعك�ض 
تنفيذها، ونهجها  على  “�إمباور”  تعمل 
�لر��شخ من �أجل �مل�شي قدماً يف تطوير 
بنيتها �لتحتية. كما يوؤكد هذ� �لنمو ثقة 
تربيد  باأنظمة  و�مل��ط��ورون  �مل�شتثمرون 
�ملناطق ودورها كاأحد �حللول �ل�شديقة 
للبيئة، ملا تتمتع به من كفاءة عالية من 
حيث ��شتهالك �لطاقة وخف�ض تكاليف 
�آخر  ج��ان��ب  وم���ن  و�ل�����ش��ي��ان��ة،  �لت�شغيل 
للموؤ�ش�شة  �لتناف�شية  �ل��ق��درة  حت�شني 

�أول  تد�شني  �ل��زي��ارة  فعاليات  ت�شمل  كما 
و�لعا�شمة  دب��ي  خط ط��ري�ن مبا�شر بني 
�شركة  ت�شغله  و�ل��ذي  ط�شقند  �الأوزبكية 

“فالي دبي«.
ح�شر �جتماع �للجنة �شعادة حممد حارب 
�ل��دول��ة لدى  �مل��ح��ريب��ي �شفري  ب��ال��ر���ش��ة 
�لدولة  وفد  و�شم  �أوزبك�شتان  جمهورية 
كاًل من �شعادة �ملهند�ض حممد �أحمد بن 
عبد �لعزيز �ل�شحي، وكيل وز�رة �القت�شاد 
ل��ل�����ش��وؤون �الق��ت�����ش��ادي��ة، و���ش��ع��ادة �شلطان 
حممد �ل�شام�شي م�شاعد وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل ل�شوؤون �لتنمية �لدولية، 
و���ش��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م �ل��زع��اب��ي �مل��دي��ر �لعام 
�ملعيني  �هلل  عبد  و�شعادة  �لتاأمني،  لهيئة 
للمو��شفات  �الإم��ار�ت  لهيئة  �لعام  �ملدير 
�لرئي�ض  �لغيث  غيث  و�شعادة  و�ملقايي�ض 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ف���الي دب�����ي، ومم��ث��ل��ني عن 
دبي،  وغرفة  للتنمية،  �أبوظبي  �شندوق 
ومبادلة،  �حلكومية،  لال�شتثمار�ت  ودبي 

وم�شدر، وماجد �لفطيم.
�ملن�شوري  �شعيد  �شلطان بن  و�أكد معايل 
�جلل�شة  كلمته يف  خ��الل  �القت�شاد  وزي��ر 
�لعالقات  �أن  �للجنة  الجتماع  �لرئي�شية 
وجمهورية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لثنائية 
�أوزبك�شتان هي عالقات متينة تقوم على 
وتعززها  و�الح���رت�م،  و�ل�شد�قة  �الأخ���وة 
�جلغر�يف  و�ل���ت���ق���ارب  �ل���ت���اري���خ  �أو������ش����ر 
و�النتماء �حل�شاري و�الإ�شالمي �مل�شرتك 

ب�شكل عام«.
تخلق  �أن  “�إمباور”  و�����ش���ت���ط���اع���ت 
ل���ل���ت���ح���دي���ات �ل����ت����ي و�ج���ه���ت���ه���ا ح���ل���واًل 
�لتي  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  بف�شل  ذك��ي��ة 
و�الأنابيب  �ملعد�ت  لتمرير  ت�شتخدمها، 
�إت���الف  �أو  ت��دم��ري  �أي  ي�شبب  ال  ب�شكل 
ل��ل��ط��رق، وع���دم �إزع�����اج م��ن��ظ��وم��ة �لنقل 
وحر�شت  م�شاريعها.  جميع  يف  و�مل�����ش��اة 

�القت�شادي  �جل��ان��ب  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً   ..
عالقات  تنمية  يف  �أ�شا�شياً  حم���ور�ً  ميثل 
�آ�شيا  م��ن��ط��ق��ة  مت���ث���ل  ح���ي���ث  �ل���ب���ل���دي���ن، 
�ل��و���ش��ط��ى حم����ور ت��رك��ي��ز رئ��ي�����ش��ي على 
خ��ري��ط��ة �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي �ل���دويل 
تعد مركز  �أوزبك�شتان  �أن  و�أكد  لالإمار�ت 
يف  ب��ارز  وث��ق��ايف  و�قت�شادي  �شيا�شي  ثقل 
ي��ع��زز حر�ض  �ل���ذي  ه��ذه �ملنطقة، �الأم���ر 
�لتعاون  �أط��ر  �الإم���ار�ت على تنمية  دول��ة 

�إمباور على ��شتخد�م تقنيات مبتكرة من 
�أجل �لتحكم بتدفق �ملياه عرب �شنابري �أو 
وتوقيفها، الإمت��ام عملية  معد�ت خا�شة 
�نقطاع  دون  �ل��ت��ربي��د  �أن��ظ��م��ة  ت��ب��دي��ل 
�لتقنيات  �أن  �إىل  ي�����ش��ار  �خل����دم����ة.  يف 
يف  “�إمباور”  ت�شتخدمها  �لتي  �حلديثة 
ن�شبة  خف�ض  يف  ت�شهم  �أنابيبها  �شبكات 
��شتهالك  وتقليل  �لكربونية  �النبعاثات 
توفري  وذل��ك من خالل  و�لطاقة،  �ملياه 
بالكفاءة  مت���ت���از  ف��ع��ال��ة  ت���ربي���د  خ���دم���ة 
للبيئة،  �شديقة  عاملية  مو��شفات  وذ�ت 
�أف�شل درجات  لها باحلفاظ على  ت�شمح 
بالعو�مل  تتاأثر  �أن  دون  د�خلها  �لتربيد 
�خل��ارج��ي��ة و�رت��ف��اع درج���ات �حل����ر�رة يف 

حميطها خ�شو�شاً يف ف�شل �ل�شيف.
و�أو�شح بن �شعفار، �أن �حللول و�لتقنيات 
على  “�إمباور”  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �مل��ب��ت��ك��رة 
ب�شبكة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ���ش��ي��م��ا  ال  ت��ط��وي��ره��ا، 
�حلثيثة  �جلهود  �شمن  تاأتي  �الأن��اب��ي��ب، 
لتنفيذ  “�إمباور”  ب���ه���ا  ت���ق���وم  �ل���ت���ي 
للتنمية  �الإم��������������ار�ت  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو  �خل�شر�ء”، 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����ض �ل���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض �ل����وزر�ء 

�لقطاعات  خمتلف  يف  معها  �القت�شادي 
ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

و�أو�شح معاليه �أن حكومة دولة �الإمار�ت 
�للجنة  مل����خ����رج����ات  ب����اه����ت����م����ام  ت���ن���ظ���ر 
قدماً  للم�شي  مهماً  حم��رك��اً  باعتبارها 
�لبلدين  ب��ني  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة  يف 
وفق روؤية وم�شار�ت و��شحة، حيث �شيتم 
�لعمل من خاللها على حتديد قطاعات 
�شبل  وب��ح��ث  �مل��ق��ب��ل��ة،  للمرحلة  �ل��ت��ع��اون 

تت�شمن  �ل��ت��ي  �هلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
�شت م�شار�ت رئي�شية تعمل على تر�شيخ 
لالقت�شاد  عاملي  كمركز  �ل��دول��ة  مكانة 
�ملتعددة  ��شهاماتها  جانب  �إىل  �الأخ�شر، 
يف دعم �جلهود �لعاملية لتقليل �نبعاثات 
�لكربون �لناجمة عن ��شتهالك �لطاقة 
وذلك باعتبار تربيد �ملناطق و�حدة من 
م�شرعات كفاءة �لطاقة �لتي �أعلنت عنها 

�الأمم �ملتحدة �شابقاً.
تقدم  “�إمباور”  �أن  ذك�����ره،  و�جل���دي���ر 
خ����دم����ات ت���ربي���د �مل���ن���اط���ق الأك������رث من 
�ألف   100 1،090 مبنى، والأك��رث من 
�الإنتاجية  �ل���ق���درة  ت�����ش��ل  ك��م��ا  م��ت��ع��ام��ل 
طن  مليون   1،430 �أك��رث  �إىل  لل�شركة 
م��ن �ل��ت��ربي��د وت��ق��دم �ل�����ش��رك��ة خدمات 
ت��ربي��د م��ن��اط��ق ���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة لعدد 
�إم�������ارة دبي  �ل����ب����ارزة يف  م���ن �مل�������ش���اري���ع 
م��ث��ل جم��م��وع��ة ج��م��ري� وج��م��ري� بيت�ض 
�لعاملي  �مل����ايل  دب���ي  ري��زي��دن�����ض وم���رك���ز 
�لطبية  دبي  ومدينة  �لتجاري  و�خلليج 
ب��ح��ري�ت ج��م��ري� ونخلة جمري�  و�أب����ر�ج 
مول  بطوطة  و�ب��ن  جاردنز  ودي�شكفري 
�لعاملية  و�ملنطقة  للت�شميم  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج �الإعالمي وغريها.

رفع م�شتوى �لتبادل �لتجاري، ومناق�شة 
�أ�شو�ق  يف  لل�شر�كة  �مل��ط��روح��ة  �ل��ف��ر���ض 
للتن�شيق  �آل��ي��ات  على  و�الت��ف��اق  �لبلدين، 
وت��ب��ادل �خل���رب�ت ب��ني �جل��ه��ات �ملعنية يف 
�جلانبني، ودعم جهود �لقطاع �خلا�ض يف 
�لبلدين وتذليل �لعقبات �أمامه وت�شهيل 
م�شاعيه لبناء �شر�كات جتارية وم�شاريع 
����ش��ت��ث��م��اري��ة ت��خ��دم �مل�����ش��ال��ح و�الأه�����د�ف 

�القت�شادية �مل�شرتكة للبلدين.
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العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف  الدعوى 2019/231 مدين جزئي 
�القامة مبا  �ملدعي عليه / 1- جاويد �حمد ع�شمة �هلل   جمهول حمل  �ىل 
�ن �ملدعي / نوفر لتاأجري �حلافالت - �ض ذ م م وميثله / �حمد ح�شن حممد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملازمي  عبد�هلل  
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )130.000( وق��دره  مببلغ  عليهم 
و�لفائدة 12٪ من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�ض �ملو�فق �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch2.D.19  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2465  جتاري كلي

�القامة  حمل  جمهول  باوزير  عبد�لرحيم  �حمد  �شيخ  1-حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /طارق عي�شى حممد �شالح �لري�ض وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد 
�ملدعي عليهم مت�شامنني  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �لبحر قد 
بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )4.302.250( درهم و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 9٪ من 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �لتام و�لز�مهم  �ل�شد�د  ��شتحقاق كل �شيك وحتى  تاريخ 
�ل�شاعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2019/4/1  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �تعاب 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل )علما بان مت تعديل �لطلبات(.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2248  جتاري جزئي 
�شر�ض   -3 �شليمان  ط��الل  و�شام   -2 ����ض.ذ.م.م  للتك�شية  كودبوند  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
كومار ك�شافا جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2018/10/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/تري�شكو �لربوك ���ض.ذ.م.م بالز�مهم 
و�لفائدة  �لدعوى  �شند  �ل�شكني  باد�ء مبلغ )37.874( درهم قيمة  و�لتكافل  بالت�شامن 
9٪ �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك ح�شب �ملبني با�شباب �حلكم حتى �ل�شد�د �لتام 
�تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  �مل�شاريف  يف  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  و�ل��زم��ت 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة. 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 362
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/حممد �شادق عبد�لقادر عبد�لقادر - �لهند �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد عارف 
خاجا حمي �لدين - �لهند �جلن�شية يف �لرخ�شة )بقالة برج �لرحمانية( و�لتي تاأ�ش�شت 

باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )625724( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 369

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ ��شر�ر عتيق باتيل - �لهند �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 50 ٪  و�ل�شيد/ �شيخ فرز�ن فخر �لدين - �لهند �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )50٪( وذلك �ىل �ل�شيدة/ فريده بانو كالورى زوجه بار�توفيتيل 
هيدرو�شكوتى - �لهند �جلن�شية ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )مركز �ملظهر �جلميل للتجميل( تاأ�ش�شت 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )618359( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة.  
فردية  )موؤ�ش�شة  �ىل  مهنية(  �عمال  )�شر�كة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  مت   : �خرى  تعديالت 
�لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة   �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   بوكيل خدمات( وعمالبن�ض 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
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العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 367

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة / �شاره خالد �حمد جناجره ، �ردنية �جلن�شية ترغب 
�لبالغة 100٪ يف )كافترييا كعك( مبوجب رخ�شة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
رقم )753049( �ىل �ل�شيد/ ممتاز عبد�لعزيز ر��شي ر��شي ، عر�قي �جلن�شية.  تعديالت 

�خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة �ىل �خر وتغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
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وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 365

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/�شمري تاتامكاندي فاالت ، هندي  �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪ يف مركز بايل للم�شاج ، مبوجب رخ�شة 
�جلن�شية    فل�شطينية   ، ح�شن  كمال  �شاري  �ميان  �ل�شيدة/  �ىل  وذلك   )600203( رقم 

تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اإعالن باحل�سور اإىل مكتب اخلبري احل�سابي 

يف الدعوى  رقم 2018/4309 جتاري جزئي - حمكمة دبي 
�إىل �ملدعي عليها / �ك�ش�ض لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �ض ذ م م - جمهولة حمل 
�الإقامة - جمهويل حمل �الإقامة ، مبا �أن �ملدعية / �أي تي �يه و�شرتن �وتو �ض ذ م م - 
قد �قامت �شدكم �لدعوى �مل�شار �ليها �أعاله ، وحكمت �ملحكمة �ملوقرة بتعيني �خلبري 
�أنكم مل حت�شرو� جل�شة �لنطق  �حل�شابي �شاحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى، وحيث 
باحلكم.  يتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكتب �خلبري �حل�شابي / ر�شا دروي�ض �آل رحمه 
برج  �شارع  تقاطع   ، �وبال  برج   ، �لتجاري  �خلليج  منطقة   ، دبي   : �لتايل  عنو�نه  على   ،
 ،  04-3287778 هاتف   ،  1005 رقم  مكتب  �لعا�شر  �لدور   ، در�يف  مر��شي  و�شارع  خليفة 
فاك�ض : 3284449-04 وذلك يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/3/21 �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� 

، وتقدمي كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
اخلبري احل�سابي / د. ر�سا دروي�ص اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
يف الدعوى رقم 2018/3964 جتاري كلي

�ملدعى : بنك �مل�شرق - �ض م ع 
�ملدعي عليهم : 1( �شركة بي ��ض �ل - م م ح  ،  2( ��شوك ياجن بوجيندر بر�كا�ض 

3( ديفكي نانديان  �شيجال �شرييوالل�شيجال ، 4( فينكاتي�شما كار�بو �شانام موتو�شو�مي ، 
5( بي ��ض �ل ليمتد - يف �لدعوى رقم 2018/3964 جتاري كلي - �ل�شارقة - لقد تقرر عقد 
جل�شة �خلربة �مل�شرفية �الأوىل يف �لدعوى �عاله يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/3/21 �ل�شاعة 
12.00 ظهر�  وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �الحتاد )وز�رة �لطاقة( خلف �شيتي �شنرت ديرة 
- �لطابق �لثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ض رقم 04/2581055 ، 
لذ� يرجى منكم �حل�شور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �أعاله مع �ح�شار كافة دفوعكم 

وم�شتند�تكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري �عمال �خلربة يف �لدعوى
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

اإجتماع خربة 

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اإعالن بالن�سر  موعد انتقال 

يف الدعوى رقم 2018/1329 جتاري جزئي  
�ل�شيدة / مرمي ها�شل علي ر��شد �ل�شريدي )�ملدعي عليها( 

يف �لدعوى رقم )2018/1329( جتاري جزئي 
بناء على تكليف حمكمة �بوظبي �الإبتد�ئية - �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �الوىل بندبي 
)�ل�شرق  �ميك�ض   : �ل�شادة  من  �ملرفوعة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�شرفيا  خبري� 
�الو�شط( �ض م ب )�ملدعي( �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة �النتقال �و وكيال 
معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت تخ�ض �لدعوى وذلك يوم �لثالثاء 
�ملدعية  �ل�شركة  مكتب  مقر  يف  �شباحا   11.00 �ل�شاعة  متام  يف   2019/3/19 �ملو�فق 
�شارع �ل�شيخ ز�يد خمرج 32 �شارع �لفلك بناية فندق ميديا و�ن �لطابق 27.  موبايل : 

0564450496  ت : 026274177 ف : 026274188  
اخلبري امل�سريف 
جهاد ابراهيم مطر  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف الدعوى رقم 2018/2754 جتاري كلي 

�ملدعي عليهما : 1- �وتوالند للتجارة )موؤ�ش�شة فردية( 
2- جميل عبد�هلل ح�شني - ب�شفته مالك / �وتوالند للتجارة )موؤ�ش�شة فردية( 

نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�شابي بالدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة 
�شدكم من من ع�شام علي حممد خري ،  وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا 
بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/3/19  يف متام �ل�شاعة 
00 : 3  ع�شر� ، وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن دبي - �لهناء �شنرت - بجو�ر دو�ر 
�ل�شطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�شيل�شي - مكتب رقم )229/228(  نطلب 
�ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  �مل�شتند�ت  باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار  �حل�شور 
لل�شالحيات  وفقا  �عمالها  �شتبا�شر  فاإن �خلربة  بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور 

�ملخولة لها قانونا. 
طارق الغيث/ اخلبري احل�سابي   

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
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 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/668 التنفيذ املدين 
�ىل �ملحكوم عليه : �بر�هيم �مني �بر�هيم �شيد �ل�شنو�ين ، �جلن�شية : م�شر ، �لعنو�ن : �الإمار�ت �ل�شارقة 

- موؤ�ش�شة �لعقابية و�ال�شالحية ، �لهاتف �ملتحرك : 971509165699+ 
بتاريخ 2017/11/22  يف ق�شية  ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��شدرت بحقك حكما 

)2017/277( جتاري جزئي ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 26548.81 درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف.  
�لعنو�ن   ، ، �جلن�شية : م�شر  �لع�شقالين  �ملحكوم له : �شبحي علي عالم عو�ض بوكالة �ملحامي / خالد 
: �الإم��ار�ت ر�أ�ض �خليمة - �لطابق �لثالث - مكتب 16 �شارع حممد بن �شامل - بناية �لعبدويل ، �لهاتف 
�ملتحرك : 971508640255+  ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار 
�عاله.  مالحظات : بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤدي للمدعي عليه مبلغ )18000( درهم وفائدة 
�مل�شروفات  و�لزمتها   2015/12/1 �عتبار� من  �شنويا   ٪9 بو�قع  قانونية  وفائدة  درهم   ٪9 بو�قع  قانونية 
ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت �لنفاذ �ملعجل.  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء 
�عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�شوم �ملرتتبة عليك. 
 رئي�ص ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن بالن�سر يف الدعوى املدنية رقم 2018/161 جتاري كلي 

)باللغتني العربية والإجنليزية( - اعالن ن�سرا بورود التقرير 
�ىل �ملدعي عليها �الوىل/�شركة �شام �شيب هولدينغ �إ�ض �يه 

حيث �ن �ملدعي/�شموغ فيول م د م �ض بوكالة �ملحامي / عامر �شيد حممد 
�ملرزوقي - �قامت عليك لدى �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله يقت�شي 
و�لن�شف �شباحا من  �لثامنة  �ل�شاعة  �ملحكمة يف  �أم��ام  عليك �حل�شور 
يوم �الثنني �ملو�فق 2019/3/25 ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �أو عدم 
�إر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

يف غيابك.
القا�سي/ �سليمان را�سد �سليمان الكعبي 
 رئي�ص حمكمة خورفكان الحتادية الإبتدائية             

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية
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 اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2018/173 جتاري جزئي 

)باللغة العربية(
�ىل �ملدعي عليه/في�شل علي خي�ض �ل�شربة �لنقبي 

حيث �ن �ملدعي/بنك دبي �الإ�شالمي 
ل��ذ� يقت�شي  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ل��دى �ملحكمة  �قامت عليك 
�شباحا  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  �ملحكمة  �أم��ام  �حل�شور  عليك 
من يوم �الحد �ملو�فق 2019/3/24 ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
�أو عدم �إر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر 

�لدعوى يف غيابك.
القا�سي/ �سليمان را�سد �سليمان الكعبي 
رئي�ص حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية                  

        دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية
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اإعالن للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى )2019/22(  
بناء على طلب �ملدعي/�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ال�شالمية و�الأوقاف 

عنو�نه/تنوب عنها �إد�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل 
�الأ�شود  مالك  �حلمادي/ب�شفته  �شاهني  علي  ع��دن��ان  عليه/عادل  �مل��دع��ي  �ىل 

للديكور و�لت�شميم �لد�خلي -  عنو�نه/ن�شر� 
�الحتادية  �بوظبي  مبحكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   2019/3/19 بتاريخ   )05( رق��م  مكتب  �الإب��ت��د�ئ��ي��ة 
معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت  وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�شفك مدعي عليه.
 مكتب اإدارة الدعوى  

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية
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اإعادة اعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/2985 جتاري )كلي( 
بوا�سطة الن�سر

بنا على طلب حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 
�خل�شم �ملدخل 4 / حممد علي حممد �ملال - �إمار�تي �جلن�شية 

�ملدعي / �شركة �المري لتجارة �الملنيوم  جن�شيته / �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
عنو�نه / �إمارة �ل�شارقة - �شناعية رقمه 17 �شارع �ملليحي - �شربة رقم 7  ملك حممد ذياب مو�شى و�شركاه �ض 

ب 69310  �ل�شارقة - هاتف رقم 0503598305  �لدعوى برقم / 2018/2985 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�شوعها : تلتم�ض �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �أوال : �لت�شريح بت�شجيل �لدعوى وحتديد �قرب جل�شة 
لنظرها ثانيا : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم ب�شد�د مبلغ وقدره )20. 676.055( 
)�شتمائة و�شتة و�شبعون �لف وخم�شة وخم�شون درهم وع�شرون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام ، ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم باملنا�شب من �مل�شاريف و�لر�شوم ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�شاعة 11.00 من يوم 31 �شهر مار�ض ل�شنة 2019م. وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه.  

حرر بتاريخ 2019/3/10 
 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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 اعـــــــالن       

 : خورفكان  و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
، �جلن�شية : �الإم��ار�ت وطلب  �ل�شيد/حممد بيك حممد عبد�هلل عبد�لرحمن 
�لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100٪ يف �ال�شم �لتجاري 
بقالة �لبنان ، ن�شاط �لرخ�شة بقالة ، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 510935 �ل�شادر بتاريخ 2001/8/22 يف د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/حممد قا�شم حممد قيوم ، �جلن�شية 
: �لهند.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : جلوبال دفاين فودز للمواد الغذائية - �ص ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 1110 - ملك يلينا ليمتد - �خلليج �لتجاري - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 755951 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1222420 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/21  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/21  وعلى من لديه 
احل�سابات   لتدقيق  بل�ص  �سكور  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 
بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : �سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
-2973071  : فاك�ض    04-2973060  : - هاتف  �شعيد  ب��ور   - دي��رة   - �ل�شباب 

تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  04 مبوجب 
�مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية جلوبال دفاين فودز للمواد الغذائية - 
�ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/2/21 و�ملوثق لدى 
�أي �عرت��ض  بتاريخ 2019/2/21 وعلى من لديه  دبي  �لعدل حماكم  كاتب 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ بوزيتيف �شتار لتاأجري �حلافالت 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة 2019/3/26 �ل�شاعة 8.30 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل ، ويف حالة تخلفكم 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
عمايل جزئي  1904/2019
عمايل جزئي  1922/2019

م
1
2

��شم �ملدعي
 زرفيد جاويد خان 

خالد خان ح�شن �شياء �شرد�ر خان  

مبلغ �ملطالبة
9062 درهم + تذكرة �لعودة 
16286 درهم + تذكرة �لعودة
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1962(
�ملنذر : �شركة �لنابودة لال�شتثمار �لعقاري - �ض ذ م م - ب�شفتها �ملوؤجرة 

�ملنذر �ليه : فد� فا�شون لتجارة �ملالب�ض - �ض ذ م م ، ب�شفته م�شتاأجر  )جمهول حمل �الإقامة( 
��شتاأجرت �ملنذرة من �ملنذرة �لوحدة �لكائنة مبنطقة دبي ، ر��ض �خلور �ل�شناعية �لثانية )�ملوقع �ملو�شوف �أعاله( 
، وذلك مبوجب عقد �يجار رقم )0120160915000886( ملدة �شنة بد�أ بتاريخ 16 �شبتمرب 2018 وينتهي بتاريخ 15 
�شبتمرب 2019 ، باإجمايل �جرة �شنوية قدرها =/ 58.0000 درهم �متنعت �ملنذرة عن �ملبادرة بال�شد�د وظلت حائزة 

على �لعني �ملوؤجرة ومنتفعة بها دون �شد�د �ملقابل رغم خماطبها لت�شوية �المر وديا. 
ما حد� باملنذرة �ن تنذر �ملنذر ب�شد�د �الجرة �مل�شتحقة مبلغ وقدره )29.000 درهم( عبارة عن �شيك مرتد رقم 
000553 بتاريخ 2018/11/10 بقيمة 14.500 درهم وم�شحوب على بنك �الإمار�ت �ال�شالمي ، و�شيك �خر بالرقم 
000554 بتاريخ 2018/12/25 بقيمة 14.500 درهم وم�شحوب على بنك �الإمار�ت �ال�شالمي ، و�مل�شتحقات �ملالية 
�الخرى مبلغ وقدره 2.100 درهم عبارة عن غر�مة رجوع �ل�شيك ح�شب م ورد يف  �لبند 5 من هذ� �لعقد ، وحيث 

�ن �ملنذرة �متنعت عن دفع �الجرة �مل�شتحقة عند حلول �أجلها. 
�تخاذ  �ىل  �ملنذرة  �شت�شطر  بالن�شر  �الع��الن  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خ��الل  بذلك  �لوفاء  ع��دم  حالة  ويف 

�الجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بال�شد�د وباالخالء وفقا للقو�نني ذ�ت �ل�شلة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1961(

�ملنذر : �شركة �لنابودة لال�شتثمار �لعقاري - �ض ذ م م - ب�شفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليه : �لنجم �الأزرق للمقوالت - �ض ذ م م  ،  )جمهول حمل �الإقامة( 

��شتاأجرت �ملنذرة من �ملنذرة �لوحدة �لكائنة مبنطقة دبي ، ر��ض �خلور �ل�شناعية �لثانية )�ملوقع �ملو�شوف �أعاله( ، وذلك 
مبوجب عقد �يجار رقم )0120170118003561( ملدة �شنة بد�أ بتاريخ 20 يناير 2018 وينتهي بتاريخ 19 يناير 2019 ، باإجمايل 
�جرة �شنوية قدرها =/ 176.400 درهم �متنعت �ملنذرة عن �ملبادرة بال�شد�د وظلت حائزة على �لعني �ملوؤجرة ومنتفعة بها 
دون �شد�د �ملقابل رغم خماطبها لت�شوية �المر وديا. ما حد� باملنذرة �ن تنذر �ملنذر ب�شد�د �الجرة �مل�شتحقة مبلغ وقدره 
)176.400 درهم( عبارة عن �لقيمة �اليجارية من تاريخ 2019/1/20 وحتى 2019/1/19 ومبلغ وقدره 1260 درهم عبارة 
عن �لر�شوم �الإد�رية ح�شب �لبند رقم 2 من �لعقد �عاله. ح�شب �لر�شالة �ملر�شلة للم�شتاأجرة بتاريخ 2019/9/27 وحيث �ن 
�ملنذرة �متنعت دفع �الجرة �مل�شتحقة عند حلول �أجلها.  �إمتنعت �ملنذر �ليها من �شد�د �لقيمة �اليجارية من ما حد� باملنذرة 
�يجارية.  �مل�شتحقة مبلغ وقدره =/ 111.598 عبارة عن قيمة  ب�شد�د �الجرة  بال�شد�د وتنذرها  باملبادرة  �ليها  �ملنذر  تنذر 
�لبند 5 من �لعقد �عاله.   �ل�شيكات ح�شب  �ملالية �الخرى مبلغ وقدره 2.100 درهم عبارة عن غر�مة رجوع  و�مل�شتحقات 
�ملنذرة �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت  ويف حالة عدم �لوفاء بذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �العالن بالن�شر �شت�شطر 

�لقانونية للمطالبة بال�شد�د وباالخالء وفقا للقو�نني ذ�ت �ل�شلة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1970 (

�ملنذر : حممد بن �شعبان يعقوب عفيفي - �شعودي �جلن�شية 
بوكالة �ملحامي / حممد �لعوي�ض 

�ل�شيد / يا�شني �حمد  �ليها : �شركة �ل�شالم لتح�شيل �لديون وميثلها  �ملنذر 
�لتوكيل  بالغاء  ويخطره  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   - �جلن�شية  �شوري   - �الحمر 
رقم 2018/1/94533 و�عتباره غري منتج الثاره �لقانونية ويحذره من �لعمل 
مبقت�شاه من تاريخ �العالن بالن�شر ويحمله كافة �مل�شوؤوليات �ملدنية و�جلنائية 
ومن جميع �لوجوه لو ثبت تعامله مبوجب �لتوكيل �مللغي بعد تاريخ �لن�شر. 

مع حفظ كل ما يرتتب على ذلك من �ثار قانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1967(

�ملنذرة / ذي �ورينتال �ن�شورن�ض كومباين ليمتد
وميثلهم حامت حلمي حممد حمد  

�ملنذر �ليها / �ل�شركة �لعاملية لو�شطاء �لتاأمني - ذ م م
تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها ب�شرورة و�شرعة �شد�د مبلغ 75. 312.024 درهم قيمة �ملبلغ 
�مل�شتحق يف ذمتكم خالل )15( يوم من تاريخ ن�شر هذ� �النذ�ر ويف حالة عدم �ل�شد�د 
�لالزمة  �لقانونية  �الج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �ملبا�شرة  �ىل  ��شفني  �شن�شطر  �ملبلغ  لهذ� 
�شدكم مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية و�ملطالبة بالتعوي�ض عن �ي ��شر�ر �خرى 
ترتتب على عدم �لتز�م �ملنذر �ليها �ملبالغ �مل�شتحقة للمنذرة مع حتميلها كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
تبليغ ح�سور جل�سة خربة 

�سادرة عن اخلبري احل�سابي/ د. ب�سام يحيى عجول 
�إىل �ملدعي عليها / �مياجني بال�ض لتجارة �ال�شا�ض - �ض ذ م م 

عنو�نها : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �لقرهود - ديرة - مكتب 307  ملك �جلمعية �لتعاونية لالإ�شكان - 
imagineplus7@gmail.com هاتف متحرك 05044447731 - بريد �لكرتوين

نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2019/241 جتاري جزئي حمكمة 
دبي �الإبتد�ئية و�ملقامة �شدكم من قبل  �ملدعي/ حمد �حمد ح�شن �حمد �ل�شمري. 

�ل�شقة رقم  �لكائن يف  �عاله للح�شور �ىل مكتبنا  �ليها  �مل�شار  �لق�شية  ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف 
c08 بناء �لعوي�ض �شارع �لرقة ديرة دبي وذلك يف متام �ل�شاعة 12.00 �لثانية ع�شرة من ظهر يوم 
م�شتند�ت،    من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالإجابة  وذل��ك   2019 مار�ض   26 �ملو�فق  �لثالثاء 
فاإن �خلبري  �ملهلة �ملحددة  �ر�شال وكيل قانوين عنكم خالل  �أو عدم  يف حال تخلفكم عن �حل�شور 

�شيبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.

اخلبري احل�سابي د . ب�سام يحيي عجول 

اعالن اجتماع خربة

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
يف  الدعوى 2018/4986 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي /  بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
بوكالة �ملحامي / نا�شر �ل�شام�شي ن�شيب للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  

�ملعلن �ليه/ �ملدعي عليه/ فهد هادف جمعه ز�يد. 
فقد  �عاله  �لدعوى  يف  �خلربة  العمال  �ملوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/3/20 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا لعقد �الجتماع 
�لثاين للخربة وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع �ملطار 
، �لطابق �الأول ، مكتب رقم 119.  لذ� يطلب ح�شوركم �و من  ، مبنى �لفجر لالأعمال 
 ، �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى  �إح�شار كافة  ميثلكم قانونا حل�شور �الإجتماع �ملذكور مع 
وعليكم مر�جعة �خلبري �وال باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
الجتماع الثاين للخربة   

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
 اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية  

�ىل �ملدعى عليها / 1- �ر �أي ��ض �مباال للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  2- روبرط �شيمو لياجوبا - 
�وغند� �جلن�شية  نعلمكم بان �ملدعي / �التفاق �مل�شتمر للمقاوالت ذ م م  يف �لدعوى رقم 2018/6665 

جتاري جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  
- �حلكم بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 94.939 درهم 

- �لز�م �ملدعي عليهما بدفع �لر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة 
- �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا الحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية. 

لذ� يقت�شي ح�شورك �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى �جلزئية �لثالثة مكتب رقم )1( مبحكمة �ل�شارقة 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �البتد�ئية  �الحتادية 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت ، وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/3/19 ، �ل�شاعة 8.30 �شباحا وذلك 
للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �أعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13845  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملودة للنقليات جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
��شعيد بن منري بن هليل �لعتيبي وميثله:خالد كلندر عبد�هلل ح�شني  قد �أقام 
 300000( وقدرها  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
 MB188479714AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م( 
�ض   08.30 �ل�شاعة   2019/3/21 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1528  ا�ستئناف جتاري    
�لثقيلة  بال�شاحنات  �لعامة  �مل���و�د  لنقل  ري���ام   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لكلباوي  موؤ�ش�شة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
�ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ل��ت��ج��ارة �مل��ح��روق��ات ومي��ث��ل��ه:م��رمي �ح��م��د ���ش��امل م�شلم 
�ملحرمي  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/3899 جتاري 

جزئي بتاريخ:2018/7/5     
وحددت لها جل�شه يوم �الحد  �ملو�فق 2019/4/7 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2329  ا�ستئناف جتاري    

بيوتي جمهول  �ند  تو جو هري  �شتايل  �شالون   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�حلكم   / ��شتاأنف  قد  �لغفويل   �لهام   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2018/5786 عمايل جزئي بتاريخ:2018/9/2     
وحددت لها جل�شه يوم �الحد  �ملو�فق 2019/3/17 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/37  ا�ستئناف عقاري    
�القامة  ت�شارلز فريوترث جمهول حمل  ديفيد  �مل�شتاأنف �شده/ 1-  �ىل 
مبا �ن �مل�شتاأنف / �شالح عبدمعروف وميثله:عبد�هلل حممد حاجي علي 
�لعو�شي  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/362 عقاري 

كلي بتاريخ:2019/2/3     
 10.00 �ل�شاعة   2019/3/20 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/151  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حمد علي خان تور�بايل جمهول حمل �القامة 
�حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  قبادي   ��شمعيل  �شاهرخ   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2018/3159     
 10.00 �ل�شاعة   2019/3/19 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/8968  عمايل جزئي 
����ض.ذ.م.م  �مل��ب��اين  تنظيف  خل��دم��ات  عا�شق  حممد  عبد�لعزيز  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  ح��ك��م��ت  �مل��ح��ك��م��ة  ب����ان  ن��ع��ل��ن��ك��م  �الق���ام���ة  جم��ه��ول حم���ل 
2018/11/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شري دها م ديبناث جوبال ديب ناث 
ت��وؤدي للمدعي مبلغا وق��دره )10.449( درهما وتذكرة عودة  بان  بالز�م �ملدعي عليها 
�خر  عمل  �شاحب  بخدمة  يلتحق  مل  م��ا  قيمتها  �و  �ل�شياحية  �ل��درج��ة  على  لوطنه 
�ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عد� ذلك من  و�عفت  �مل�شروفات  وباملنا�شب من 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/6438  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �شاطئ جمري� للعقار�ت جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/2  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/خالد 
درهم   )45233.33( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  عبد�لر�شيد  �شهز�د 
وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة 
�ملدعي من ن�شيبه فيها  �مل�شروفات و�عفت  باملنا�شب من  �شاحب عمل �خر و�لزمتها 
لال�شتئناف خالل  قابال  �حل�شوري  ذلك من طلبات. حكما مبثابة  عد�  ما  ورف�شت 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/517 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �لن�شر للهند�شة ذ.م.م )فرع(  جمهويل حمل �القامة 
وميثله:خليفة  ذ.م.م  للتجارة  بال�شت  �لتنفيذ/�شبيد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لدعوى  عليك  �أق����ام  ق��د  �لكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �شعيد  ع��ب��د�هلل 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )415352( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/416 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة �خلطوط �الر�شية للنقليات و�ملقاوالت �لعامة/
خالد   -2 �لعامري  عامر  بريك  �شالح  ومالكها/خالد  ميثلها  فردية  موؤ�ش�شة 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  �لعامري  عامر  بريك  �شالح 

ر��شد  جابر  حممد  ر��شد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  �ال�شالمي  �الم��ار�ت  م�شرف 
و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �ل�شالمي قد 
�و خزينة �ملحكمة    �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )541600( درهم �ىل طالب  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/345 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- و�يت وود للتجارة �لعامه �ض.ذ.م.م 2- حممد �شياء �حلق حممد 
ح�شني خاروري ب�شفته �لكفيل �ل�شخ�شي ملديونية ل�شركة و�يت وود للتجارة �لعامة 3- 
نافينا كور�جا �شيتي �شيتي ب�شفته �لكفيل �ل�شخ�شي ملديونية �شركة و�يت وود للتجارة 
�ض.م.ع  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  �لتنفيذ/بنك  ط��ال��ب  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �لعامه جم��ه��ويل حم��ل 
وميثله:نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2046336.67( درهم بالت�شامن �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/72 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ��شالم مو�شى علي يا�شني  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نور بنك 
�ض.م.ع - �شابقا بنك نور �ال�شالمي وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )154701.9( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ثانيا:بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك )�تفاقية �يجار �آجل منتهية 
�لثالث  �لطابق  رق��م:1-393 يف  �شكنية  )�شقة  �لعقارية  �لوحدة  �ملربمة عن  �مللكية( ومالحقها  بنقل 
�ملبنى رقم 1 �مل�شمى �لوليد بر�د�يز رقم �لعقار 306 وموقف �شيارة �لكائنة يف منطقة �لثنية �خلام�شة 
ملكية  ب�شهادة  �ل��و�ردة  بالتملك(  �ملنتهية  )�الج��ارة  �لعقارية  �لقيد  ��شارة  ثانيا:و�لغاء   - دبي  بامارة 
�لوحدة �لعقارية مو�شوع �لدعوى �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي و�المالك بدبي وكذلك �لز�مه بت�شليم 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ل�شو�غل  من  خالية  �ملدعي  للبنك  �لدعوى  حمل  �لوحدة 

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/201 تنفيذ مدين

�ملنفذ �شده/1- حممد ح�شام حممد عمار عرفات  جمهول حمل  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة �بوظبي �لوطنية للتاأمني قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )53104( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/506 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة جلف ديفيلوبرز �ض.م.ح  جمهول حمل �القامة مبا 

�ن طالب �لتنفيذ/بريفيز �دى ميتها وميثله:مرو�ن حممد �حمد نور �ملازم.
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2019/3/5 �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1823680( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع �لعقار�ت 
1- و�دي �ل�شفا �ر�ض رقم 1135 - 2- و�دي �ل�شفا �ر�ض رقم:1136 ، 3- و�دي 
�ل�شفا �ر���ض رق���م:1141. 4 4 و�دي �ل�شفا �ر���ض رق���م:1145 ، 5-و�دي �ل�شفا 
�ر�ض رقم:1150 - و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�ض �ملادة 295 

من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2019/33  تظلم مدين
�ىل �ملتظلم �شده / 1-هيرني فر�ن�شي�ض دوونني 2- �ر �م جي �م �رتيتك�شنز �ملحدودة 
�ملتظلم  �ن  3- روب��رت ماثيو وجون�شون مار�شل و�شركاهم جمهول حمل �القامة مبا 
عليكم  �أق��ام  قد  جمعة  عي�شى  حممد  وميثله:عبد�لرحمن  ذ.م.م  و���ش��رك��اوؤه  ه��ادف   /
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لتنفيذ رقم 1687/2016 
تنفيذ مدين و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/3/19   
�ل�شاعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/247  بيع عقار مرهون   
و�المر  �لتنفيذية  بال�شيغة  �لعقار  ره��ن  عقد  ��شل  بتذييل  �ل��ق��ر�ر  �لق�شية:��شد�ر  مو�شوع 
�لبالغ   2 ريزيدن�ض   T1 مبنبى   4 رقم  بالطابق   403 رقم  �لعقار  على  �لتنفيذي  �حلجز  بايقاع 
1092 قدم مربع و�ملو�قف رقم 190 على قطعة �الر�ض رقم 380 ب�شارع �ل�شيخ ز�يد نظري مبلغ 

)1.886.176.24( درهم.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني �ض.م.ع

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- فرزين يد�له عابديني �بخو�ره جمهول حمل �القامة
�شكنية  �شقة  عن  عبارة  وهي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  �الع��الن:  مو�شوع 
- �ملنطقة برج خليفة - رقم �الر�ض 380 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى ريزيدن�ض T1 - 2 - رقم 
�لوحدة 403 - رقم �لطابق:4 - �مل�شاحة 1092 قدم مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )1.886.176( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/78  جلان عقارية

�ىل �ملدعي عليه / 1-برمييري غولف ديفيلومينت �إنك جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ليو�ن �ض.ذ.م.م وميثله:حممود حجاج عزب �بوجريدة  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها ف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء حمل �لنز�ع و�خلا�شة 
وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2019/3/24   RH  - بالعقار رقم:007 
�ل�شاعة 12.00 م�شاء� بالقاعة:ch2.F.24 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

اللجان الق�سائية اخلا�سة

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/395  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه/1-خالد بن حممد خملوف جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ مي�شيل كاالي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )88.123 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  بالز�م 
�لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
 8.30 �ل�شاعة    2019/3/19 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�أو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/15  جتاري جزئي              

مدير  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  ع��ب��ادي  ��شماعيل  ر���ش��ا  حممد    -1 �مل��دخ��ل/  �خل�شم  �ىل 
م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  عبادي  ل�شركة  �لقانوين  و�ملمثل  و�شريك 
�أق��ام عليك  -  قد  �مل��رزوق��ي  قا�شم جعفري  �ملدعي/ علي عبد�لرحيم  �ن  �القامة مبا 
درهم(   100.000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة  12٪ م��ن ت��اري��خ �ال���ش��ت��ح��ق��اق يف 
2018/6/25 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم 2018/2436.  وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  2019/3/25  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/775  جتاري جزئي               

�وين  بيالي  م 2-ميكوالتو جوفيند�  م  ذ  �ض   - �ند�شرتيز  / 1-فورتك  عليه  �ملدعي  �ىل 
كري�شنا ناير 3-نافني ناير �م جي �وين كري�شنا ناير  4-م��ريز� جنم ح�شني - جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�شنع �لوطني للبال�شتيك - �ض م م وميثله / �شعيد مبارك 
عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
مببلغ وقدره )74184.32 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12٪ من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها 
Ch1.C.13 لذ�  جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  2019/3/25  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/430  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1-�ن��دري جاوثيري  2-مو مو�شا نيكو كون�شارى جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ نو�ف ح�شني �لدند�شلي وميثله / حممد مرت�شى يعقوب 
مرت�شى برهان �لها�شمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )مائة وثمانون �لف درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/3/26 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/322   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- فورتر�ض كابيتال لال�شتثمار �ض ذ م م وميثلها / حامد 
�حمد خمتار حامد حممد 2-فورتر�ض بر�مي  جمهويل حمل �القامة مبا 
ليمتد وميثله / حمد�ن عبد�هلل  بروكرز   �ف دي  �لتنفيذ/جيه  �ن طالب 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لكعبي  �شيف  �شبيح 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2124436.69( درهم بالت�شامن �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/424   تنفيذ جتاري  
���ض ذ م م  جمهول  �ل��رق��ة  �ن��د �شكاي  �ملنفذ ���ش��ده/1- فندق �شن  �ىل 
ف��رع دبي  د�ت���ا - ذ م م  -  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/�لفا 
وميثله / حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8045( 
ف���ان �ملحكمة  �مل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  �و خ��زي��ن��ة  �لتنفيذ  دره���م �ىل ط��ال��ب 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/378   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �ل��ر�ج��ح��ي ل��الن�����ش��اء�ت - ذ م م   جم��ه��ول حمل 
�يبكو  �شركة   - )ف��رع(  للزيوت  �لتنفيذ/�يبكو  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�أقام  قد   - �بر�هيم حممد �حلمادي  م  وميثله/علي  م  ذ   - للم�شاريع 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )255475( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/732 تنفيذ عمايل   
ذ م م جمهول حمل �القامة  �ملنفذ �شده/1-جامعة �جلزيرة - �ض  �ىل 
وميثله/عبد�لرحمن  دي�شاي  �شكاندر  �لتنفيذ/�شهاب  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لعامري  �ل��ن��اوري  عي�شى  حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )26732( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باالإ�شافة �ىل مبلغ )1428( درهم ر�شوم 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.    خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �شهد 
�مل�شتقبل  ملركز  �لفخري  �لرئي�ض  �لت�شامح  وزير 
عر�شا  �الول  �أم�������ض  �ل��ه��م��م  �أ����ش���ح���اب  ل��ت��اأه��ي��ل 
�الأبطال”  “نحن  ب��ع��ن��و�ن  مو�شيقيا  م�شرحيا 
يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  م�شرح  على  �مل��رك��ز  طلبة  ق��دم��ه 

جامعة �ل�شوربون باأبوظبي.
ب���وي �شفري  ل��ودوف��ي��ك  ���ش��ع��ادة   .. ح�شر �حل��ف��ل 
وعقيلته  �ل��دول��ة  ل���دى  �لفرن�شية  �جل��م��ه��وري��ة 
و�شعادة باتريك مودي �شفري �ململكة �ملتحدة لدى 

�لدولة و�شعادة حممد عبد �جلليل �لفهيم رئي�ض 
جمل�ض  و�أع�����ش��اء  �مل�شتقبل  مركز  �إد�رة  جمل�ض 

�الإد�رة و�مل�شوؤولني ورعاة �حلدث.
�أ�شحاب  من  وطالبة  طالبا   150 �لعر�ض  ق��دم 
لوحات  خ���الل  م��ن  �مل�شتقبل  م��رك��ز  م��ن  �ل��ه��م��م 
�أظهرو� فيها تطور دولة  ر�ئعة  فنية ومو�شيقية 
�لتي حتققت يف  �الإم���ار�ت وكيف جتلت نه�شتها 
�أقل من ن�شف قرن من خالل �الأب��ر�ج �ل�شاهقة 
جو�ز  وح�شول  و�لتعليمية  �خلدمية  و�ملوؤ�ش�شات 

وو�شول  عامليا  �الأول  �ملركز  على  �الإم���ار�ت  �شفر 
�أول �شاروخ �إمار�تي �إىل �لف�شاء.

فنية  ب�شور  �لتطور  ه��ذ�  �لهمم  �أ�شحاب  وق��دم 
وهمة عالية لياأكدو� ملجتمعهم �أنهم جزء من هذه 
�لنه�شة �ل�شاملة �لتي تعي�شها دولة �الإمارت .كما 
قدمو� لوحة فنية مبهرة ج�شدت �حلدث �الأبرز 
�أبوظبي لالأوملبياد �خلا�ض  عامليا وهو ��شت�شافة 
ينطلق غد� يف  و�ل��ذي   2019 �لعاملية  لالألعاب 
بهذه  و�شارك  �ل�شعلة  و�إ�شعال  �أبوظبي  �لعا�شمة 

�ملتعددة  �الإع��اق��ات  �للوحة ع��دد من ط��الب ذوي 
فرحتهم  �مل�����ش��رح  على  ر���ش��م��و�  حيث  و�جل�شدية 
�إعاقاتهم  حت��دي  على  وق��درت��ه��م  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 

و�إح�شا�شهم باأنهم جزء من هذ� �حلدث �لكبري.
�لقدم  ك��ك��رة  ري��ا���ش��ات  ع���دة  �مل�����ش��اه��د  وت�شمنت 
و�ل�����ش��ب��اح��ة و����ش���ب���اق �ل����ق����و�رب و�ل���ف���ورم���وال 1 
�أظهر  بحما�ض  �لطلبة  وقدمها  �ل��ط��ائ��رة  وك��رة 
هذه  خ��الل  م��ن  يخاطبون  وك��اأن��ه��م  �إمكانياتهم 
�ل��ل��وح��ات �ل��ع��امل ل��ي��ق��ول��و� ن��ح��ن �الأب���ط���ال نحن 

�لنجوم .
�أغنيتني  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ع���ب���ارة ع���ن  �ل��ل��وح��ة  وك���ان���ت 
قدمهما  و�لت�شامح  �الآخ��ر  تقبل  عن  حما�شيتني 
م��ن ط��الب مدر�شة  ع��دد  �مل��رك��ز مب�شاركة  طلبة 

�خلبري�ت �لربيطانية.
�إن  �مل�شتقبل  مركز  مدير  م�شطفى  موفق  وق��ال 
�الإهتمام باأ�شحاب �لهمم كان وماز�ل من �أولويات 
يف  باأهميتهم  الإميانهم  �لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�أن  �مل�شاهمة �لفاعلة و�ل��دور �لكبري �لذي ميكن 

يقومو� به يف م�شرية �خلري و�لبناء وبرزت كمثال 
من  �لب�شر  بني  و�لت�شامح  �لتعاي�ض  قيم  يكر�ض 

خمتلف �لثقافات و�جلغر�فيات.
و�أ�شار �إىل �أن هذه �مل�شرحية هي نتاج جهد جماعي 
�ملركز من معلمني وم�شاعدين  �لعاملني يف  من 
و�إد�ريني من حيث �لتدريبات و�الإ�شر�ف �آخذين 
بعني �الإعتبار م�شتوى كل طالب لتكون �مل�شرحية 
�أ�شحاب  ل��دى  �مل��ه��ار�ت  جميع  لتح�شني  ح��اف��ز� 

�لهمم وهي �أي�شا خطوة لدجمهم يف �ملجتمع .

نهيان بن مبارك ي�شهد عر�شا م�شرحيا لأ�شحاب الهمم

بعنو�ن  ن��دوة  �لثقافية  �الجتماعية  �لفجرية  جمعية  نظمت   
“م�شتقبل �لثقافة �الإمار�تية فر�ض وحتديات” بح�شور �ل�شيخ 
�الإمار�تي  �الحت��اد  رئي�ض  �ل�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  عبد�هلل 

للبناء �الأج�شام و�لقوة �لبدنية .
�أقيمت �لندوة يف مقر غرفة جتارة و�شناعة �لفجرية وحا�شر 

�لثقافة  ن���دوة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل��ب��دور  ب��الل  �شعادة  فيها 
و�لعلوم بدبي ..وقال �إن مفهوم �لثقافة عبارة عن تر�كم جمموع 
من �ملعارف �لتي يتلقاها �الإن�شان من حميطه كالقيم و�لعاد�ت 
من  تاأتي  �لتي  �ملح�شلة  و�لعلوم  وعنا�شرها  و�لهوية  و�لدين 
�لقر�ءة و�ل�شماع و�مل�شاهدة و�ملحاكاة، بحيث ي�شكل لدى �لفرد 

تفكريه  و�أ�شلوب  �ملعريف  وعيه  ت�شكيل  يف  ت�شاهم  غنية  ذخ��رية 
ومنط حياته �الجتماعية.و�عترب �أن مبادر�ت �لقيادة �لر�شيدة 
لدولة �الإمار�ت �ملتنوعة تعد �نت�شار�ً للثقافة �الإمار�تية و�للغة 
�مل�شاريع  من  �لعديد  كر�شت  �الإم���ار�ت  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لعربية 
عن�شر  �أه���م  باعتبارها  �لعربية،  باللغة  تهتم  �ل��ت��ي  �لثقافية 

خالد  �شعادة  �ل��ن��دوة  �لهوية.ح�شر  على  �حلفاظ  عنا�شر  من 
�الجتماعية  �لفجرية  جمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لظنحاين 
�لثقافية وعدد من �مل�شوؤولني و�ملثقفني وجمهور كبري و��شتهل 
مدير �لندوة �لدكتور �شليمان �جلا�شم باحلديث عن �للغة �لتي 
�ملجتمع، حيث تنتقل  �أ�شا�شيات  و�أ�شا�شاً من  �لثقافة  تعد مقود 

بني �الأجيال كاإحدى �الأمور �لتي ترتبط بالتو�رث بني �لنا�ض، 
فتظل �الأفكار �لثقافية م�شتمرة مع مرور �لزمن، طاملا يوجد 
�أ�شخا�ض يحافظون عليها.ويف ختام �لندوة .. كرم �ل�شيخ عبد 
�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي ير�فقه خالد �لظنحاين .. بالل 

�لبدور و�لدكتور �شليمان �جلا�شم .

»الفجرية الثقافية«  تنظم ندوة م�شتقبل الثقافة الإماراتية فر�ض وحتديات

 �ختتمت موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون فعاليات بينايل �ل�شارقة 
14: خارج �ل�شياق، و�لذي يتكون من ثالثة معار�ض رئي�شية 
جديد”،  لزمن  و”�شياغات  �مل�شار”،  تتخطى  “رحلة  هي: 

و”�بحث عني فيما تر�ه« .
وحول �لدورة �لر�بعة ع�شرة من بينايل �ل�شارقة 14، قالت 
بينايل  ح��اول  “لقد  �لقا�شمي:  �شلطان  بنت  ح��ور  �ل�شيخة 
�أن يكون من�شة للمبدعني  �لطويلة  �ل�شارقة عرب م�شريته 
مع  يتما�شى  و�أن  �ملعا�شرة  �لفنون  وتطوير  لدعم  ون��اف��ذة 
ي���ز�ل مرجعيتنا  ك��ان وم��ا  �ل���ذي  �ل��ث��ق��ايف  �ل�شارقة  م�����ش��روع 

نقيمها يف موؤ�ش�شة  �لتي  و�لرب�مج  �مل�شاريع  كافة  �الأوىل يف 
�ل�شارقة للفنون”.

 و�أ�شافت “وكلنا �أمل باأن ميثل هذ� �ليوم �إ�شافة �إىل تقومي 
�لعمل �لثقايف و�أن يعرب عن طموحاتنا وتطلعاتنا يف موؤ�ش�شة 
�لعا�شر  �ل��دورة عامها  �أكملت يف هذه  �لتي  �ل�شارقة للفنون 
وه���ي ال ت���ز�ل تعمل ي��وم��ا �إث���ر ي���وم ع��ل��ى ت��ط��وي��ر بر�جمها 
ومكانة  �ملحلية  جمتمعاتنا  �حتياجات  يلبي  مبا  وفعالياتها 

�الإمارة على �ل�شعيد �الإقليمي و�لدويل«.
�أ�شماء  ع��ن  �الفتتاح  ي��وم  م�شاء  �أعلنت  ق��د  �ملوؤ�ش�شة  وك��ان��ت 

�لفائزين بجو�ئز �لدورة �لر�بعة ع�شرة من بينايل �ل�شارقة 
�أوغبوه  و�إمي��ي��ك��ا  نكانغا  �أوت��وب��ون��غ  �ل��ف��ن��ان��ت��ان  ف���ازت  ح��ي��ث 
تدمر  “�ل�شيخوخة  �ملتميز  عملهما  ع��ن  �الأوىل  ب��اجل��ائ��زة 
�حللم فقط لت�شتعيد �إزميل �ملا�شي �ل�شلب” �لذي يعر�ض 
�لفنانون  ح�شل  بينما  �ملريجة  �شاحة  يف  �لعبودي  بيت  يف 
وت�شيو  نغوين،  ث��او  وف��ان  د�وود،  و�شيز�د  بوروي�شة،  حممد 
ت�شيجي على تنويه خا�ض من جلنة �لتحكيم، و�لتي تكونت 
بابا،  و�ملفكر هومي  و�لربوفي�شور  ز�يا،  �أوكتافيو  �لقّيم  من 

و�لقّيمة �شوالجن فركا�ض.

ال�شارقة للفن�ن تختتم بينايل ال�شارقة

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/77  جلان عقارية

�ىل �ملدعي عليه / 1-برمييري غولف ديفيلومينت �إنك جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ليو�ن �ض.ذ.م.م وميثله:حممود حجاج عزب �بوجريدة  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها ف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء حمل �لنز�ع و�خلا�شة 
وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2019/3/24   RL  - بالعقار رقم:023 
�ل�شاعة 12.00 م�شاء� بالقاعة:ch2.F.24 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

اللجان الق�سائية اخلا�سة
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/76  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دميرتي بروكورونوف جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�حلق  بثبوت  �لق�شاء  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ميخييف  /�ول��ي��ج 
و�شحة �ج��ر�ء�ت �حلجز �لتحفظي رق���م:36/2018 مدين وذلك نفاذ� للحكم 
لها جل�شة  تظلم مدين.وحددت  ��شتئناف  رق���م:46/2018  �لدعوى  �ل�شادر يف 
  ch1.C.15:بالقاعة �ل�شاعة:09:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/3/20  �الربعاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/25  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شيون �والجيدي 2- فري�شت بوند م.م.ح جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /ذ� نا�شيونال �مبلومبنت �شيفنج�ض تر�شت قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )757.160.98( جنيه ��شرتليني �و ما يعادل 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �م��ار�ت��ي  دره��م   )4.480.000.00( مبلغ 
12٪ من تاريخ ��شتالمهما للمبلغ �ملدعي به وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة يوم 
�الحد �مل��و�ف��ق:2019/3/24 �ل�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت مكلف 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/93  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلليج �لتجاري ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�شامح عبد�لفتاح �لدي�شاوي �بر�هيم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
�التفاقيتني بني �طر�ف �لدعوى و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهما 
ب�شد�د مبلغ وقدره )3143414.13( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة 
لها  عقاري.وحددت  خربه  تعيني  رق���م:47/2018  �لنز�ع  ملف  و�شم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق:2019/3/17 �ل�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/715  جتاري جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  �ملهريي لالعمال  / 1-حممد خمي�ض  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ض.ذ.م.م  �لنزهة  و�شفن  �لقو�رب  تاأجري  مارين خلدمات  /�لبوم  �ملدعي  �ن  �القامة مبا 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  خمري  عبد�هلل  عمر  وميثله:عبد�لرحمن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )79500( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�لدعوى  ور�شوم  �ملحاماة  و�تعاب  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة 
و�مل�����ش��اري��ف.وح��ددت لها جل�شة ي��وم �الرب��ع��اء �مل���و�ف���ق:2019/3/20 �ل�����ش��اع��ة:08:30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/437  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل �حلربي للتجارة �لعامة 2- عبد�هلل بن حممد بن جمثني 
�حل��رب��ي جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ر�ب���ت���ك �ل�����ش��رق �الو���ش��ط للتخلي�ض 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل  وميثله:علي  ����ض.ذ.م.م  �جلمركي 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )172.314.92( درهم و�لر�شوم 
�لو�قع:2018/5/7  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�الثنني �ملو�فق:2019/3/18 �ل�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3792  جتاري جزئي

�مل��دع��ي / �مل��دخ��ل/ 1-ف���وؤ�د بطر�ض توما جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل �خل�شم 
كري�شتيان �لك�شندر توكزكو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية 
�بيع �ل�شيارة �ملوؤرخة 2018/4/16 و�ملت�شمنة بيع �شيارة من نوع بور�ض كايني �شتا�شني 
و�لز�م �ملدعي عليه برد مبلغ وقدره )195.000( للمدعي مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 
9٪ من تاريخ �ملطالبة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة 
لذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ل�����ش��اع��ة:08:30 �ض  �مل���و�ف���ق:2019/3/27  �الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12579 بتاريخ 2019/3/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/246  جتاري جزئي

�ملدعي / �ن  �الق��ام��ة مبا  �شوزوميري جمهول حمل  1-�ح��م��د   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  ق��د  �لقا�شم  حممد  �ح��م��د  حممد  وميثله:�بر�هيم  غ���ورب  ���ش��ري�  تيفهيدي 
 )72468( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
بو�قع  �لتاأخريية  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪9
�ملو�فق:2019/3/18 �ل�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سعيد بالتعاون مع النجم يحيى الفخراين يف )امللك لري(

اأحمد عزمي: خ�شت حتديًا كبريًا يف اإنقا�ض وزين

لري(. )�مللك  م�شرحية  يف  م�شاركتك  عن  • حدثنا 
- �شعيد بالعودة �إىل �لتعاون مع �لفنان �لكبري يحيى �لفخر�ين وعدد 
كبري من �لفنانني �مل�شاركني يف �مل�شرحية. فبخالف �أهمية �مل�شرحية، 
�أ�شعر ب�شعادة خا�شة كلما �أتعاون مع �لدكتور �لفخر�ين، فهو جنم كبري 
�أ�شتفيد منه وعندما �شاهدت �آخر م�شل�شالته )ونو�ض( متنيت �أن �أعمل 

معه جمدد�ً.
�مل�شرحية؟ �شُتعر�ض  • متى 

خالل  �لتمرينات  يبا�شر  �ل��ذي  �لعمل  فريق  �إىل  �ن�شممت  قريباً.   -
وبانتظام يومياً،  �أننا نعمل ب�شكل مكثف ر�هناً  فرتة وجيزة، خ�شو�شاً 
وثمة حالة من �حلر�ض على تقدمي �لعر�ض يف �أف�شل �شورة وهي عادة 

�لدكتور يحيى يف خمتلف �أعماله.
�ملقبل؟ �لرم�شاين  �ل�شباق  يف  ت�شارك  • هل 

�أن عر�ض )�مللك لري(  �أي عمل، خ�شو�شاً  �أو�ف��ق على  �الآن مل  - حتى 
ي�شتغرق وقتاً طوياًل يف �لتمرينات، كذلك �شيتطلب �لتز�ماً يف مو�عيد 
لدي حر�ض  لذ�  رم�شان.  �شهر  قبل  �شنعر�ض  �أننا  �شيما  ال  �لعرو�ض، 
�شديد على �لرتكيز يف �لدور وتفا�شيله وحت�شري�ته و�أال �أ�شتت نف�شي 

يف �أكرث من دور مبا يجعلني �أ�شعر بالتوتر و�لقلق.
رباعي(. )دفع  �جلديد  فيلمك  عن  • حدثنا 

ت��دور �الأح���د�ث يف  �أخ��ري�ً وه��و جتربة مميزة.  - �نتهيت من ت�شويره 
فعل  رد  و�أت��رق��ب  �لكوميديا،  م��ن  م�شاحة  دوري  ويف  �جتماعي،  �إط���ار 
�أن �لعمل يحمل كثري�ً  �جلمهور عليه خالل �لفرتة �ملقبلة، خ�شو�شاً 

من عو�مل �لنجاح.
فيه. دورك  تفا�شيل  عن  • �أخربنا 

- �أج�شد �شخ�شية م�شطفى، �إمام م�شجد در�ض يف كلية د�ر �لعلوم ولكنه 
يو�جه م�شكالت حياتية خمتلفة مرتبطة باملجتمع وظروفه. يجمعني 
بدير،  �أح��م��د  بينهم  م��ن  �ملتميزين  �لفنانني  م��ن  مبجموعة  �لفيلم 
�لتمثيل  جتربة  يخو�ض  �ل��ذي  �حل�شيني  وحممود  من�شور،  وحم�شن 
للمرة �الأوىل، و�أنا �شعيد بالتعاون معه الأنه ميلك �إح�شا�شاً �شادقاً ي�شل 

�إىل �لقلب، ويف �لتمثيل موهبته ال تقل عن موهبته يف �لغناء.
�ل�شخ�شيات؟ بقية  عن  • ماذ� 

��شتوديو  رنا يف  �ل�شعبية و�شوَّ �ملناطق  �إح��دى  د�خ��ل  �الأح���د�ث  ت��دور   -
م�شر، و�حلقيقة �أن �ل�شيخ م�شطفى منوذج �إيجابي، فن�شاهد �لتز�مه 
وعدم �نحر�فه �إىل �ل�شلوكيات غري �ل�شوية �لتي حتدث يف �إطار بيئته، 
كذلك ن�شاهد مو�قف خمتلفة له مع �أ�شقائه، وتويل خاله تربيته، فيما 
�الآخر  و�شقيقه  �مل��خ��در�ت  �إىل  يلجاأ  مقهى  �شاحب  م�شطفى  �شقيقه 

مطرب.
�لفيلم؟ �شيطرح  • متى 

- �نتهينا من ت�شويره �أخري�ً ب�شكل كامل، وهو �الآن يف �ملر�حل �الأخرية 
�ملنتجة  و�ل�شركة  فنية،  تفا�شيل  من  وغريهما  و�ملك�شاج  �ملونتاج  من 
�الأ�شابيع  خ���الل  ل��ُي��ع��ر���ض  ب��ه  �خل��ا���ش��ة  �ل��دع��ائ��ي��ة  �ملل�شقات  ط��رح��ت 

�ملقبلة.
�ملا�شية؟ �لفرتة  خالل  �أعمالك  قلة  �شبب  • ما 

- عانيت م�شكلة زيادة وزين ب�شكل ملحوظ قبل �أن �أ�شارك يف م�شل�شل 
)�ل�شارع �للي ور�نا(، �إذ ت�شببت زيادة وزين يف �بتعادي عن �لكامري�، لذ� 
خ�شت حتدياً كبري�ً يف �نقا�ض وزين خالل فرتة زمنية ق�شرية و�تبعت 
�لتمثيل وحر�شت على ممار�شة  �إىل  �لعودة  �أ�شتطيع  حمية قا�شية كي 
�لريا�شة ب�شكل مكثف. لذ� جاءت م�شاركتي يف �مل�شل�شل وفيلم )�بت�شم 

�أنت يف م�شر( ب�شورة خمتلفة.
و�ل�شينما؟ �لدر�ما  �شناعتا  بها  متّر  �لتي  �الأزمة  ترى  • كيف 

- �أعترب �لفرتة �لر�هنة مبنزلة و�شع �نتقايل لت�شحيح �الأخطاء، وال 

بد من �أن ن�شجع كفنانني �الأعمال كافة بغ�ض �لنظر عن �لعقبات 
�ل��ت��ي ق���د ت��و�ج��ه��ن��ا، ك��ذل��ك ي��ج��ب دع���م �مل���و�ه���ب �ل�شابة 

تنفيذ  د�م ميكن  ما  �ملحدودة  �مليز�نيات  ذ�ت  و�الأعمال 
�حلكم  �أرف�ض  فاأنا  جيد،  ب�شكل  وخروجها  �أفكارها 

على �الأعمال من خالل ميز�نيتها فح�شب.
�لنيل(؟  يف  )�شروق  فيلم  عن  • ماذ� 

حتت  �لنيل(  يف  )�شروق  ت�شوير  من  �نتهينا 
�لن�ض  كتب  �ل��ذي  �لعرت  علي  �مل��خ��رج  �د�رة 
تدور  �لتي  بالتجربة  ج��د�  و�شعيد  �أي�����ش��اً.. 
و�لدر�ما  �لت�شويق  م��ن  �إط���ار  يف  �أح��د�ث��ه��ا 

�الجتماعية.
�لتعاون مع جمموعة  �أقلق من جتربة  مل 

من �لوجوه �جلديدة يف �لفيلم.. خ�شو�شا 
لذ�  �شيقة،  بطريقة  مكتوبة  �الأح����د�ث  �أن 

ننتظر  ق��ر�أت��ه..  �أن  منذ  �لعمل  �إىل  �جنذبت 
�ل��ف��رتة �ملقبلة،  �ل�����ش��االت خ���الل  �ل��ع��ر���ض يف 

ح�شبما �خربتني �ل�شركة �ملنتجة.
باعتباره  �لنيل(  يف  )�شروق  و�شف  عزمي  و�نتقد 

�أحد �أفالم �ملقاوالت، ال �شيما �أنه ح�شد جائزة 
�لدولة �لتقديرية، موؤكد�ً �أن ت�شنيف 

�الأفالم قبل م�شاهدتها 
يظلمها.

نادين جنيم تك�شف عن اأول 
م�شهد لها من )خم�شة ون�ض(

)خم�شة  م�شل�شل  ت�شوير  كو�لي�ض  من  �شورة  جنيم  نادين  �لفنانة  ن�شرت 
�عتمدت  جنيم  نادين  بها.  �خلا�شة  �مل�شاهد  �أح��د  ت�شوير  خ��الل  ون�����ض(، 
�أبي�ض �شيفيًّا، عك�ض جمال  ق�شة �شعر متو�شط �لطول ومتدرج، وف�شتاًنا 

ب�شرتها �لتي متيل �إىل �للون �الأ�شمر.
ويعّد هذ� �مل�شهد هو �الأول �لذي تن�شره نادين جنيم من م�شل�شل )خم�شة 

ون�ض( �لذي �شوف ُيعر�ض يف �ملو�شم �لرم�شاين 2019.
�لنهار،  ومعت�شم  ق�شّي خويل،  �مل�شل�شل:  بطولة  نادين جنيم يف  وي�شارك 
�إىل جانب عدد من �ملمثلني من بينهم رفيق علي �أحمد، و�شينتيا �شيموئيل، 
وقا�شم من�شور، و�شومر ديب، وهو من كتابة �إميان �شعيد، و�إخر�ج فيليب 

�أ�شمر و�إنتاج �شادق �ل�شّباح.
وتدور �أحد�ث م�شل�شل "خم�شة ون�ض" حول ق�شة حب بني حبيبني، حتاول 
ويهوى  �حلقد  ويعاين  �مل��ال،  يحب  �ل��ذي  حبيبها  تروي�ض  �حلبيبة  فيها 

ا و�أنها تلعب دوًر� نافًذ� يف حياته.  �ل�شلطة، خ�شو�شً

حامت العراقي يطلق 
)بّكا�ض(

�أغنيته  �لعر�قي  �لفنان حامت  بعناية فائقة، يطلق  بعد حت�شري�ت طويلة 
�ملنتظرة )بّكا�ض( من �أحلان �ملو�شيقار �ل�شعودي �لدكتور طالل.

ح�شام  �ملاي�شرتو  مو�شيقاها  ووّزع  �ملريخي،  خالد  �ل�شاعر  كتبها  �الأغنية 
كامل، ليخرج �لكليب �لفنان عالء �الأن�شاري، حتت �إ�شر�ف خالد �أبومنذر، 

�مل�شرف �لعام �لد�ئم على جميع �أعمال �ملو�شيقار طالل.
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �مل��خ��رج ع���الء �الأن�����ش��اري ���ش��ّور �الأغ��ن��ي��ة يف بريوت، 
�لكليب مل يعد  �أن  �لت�شوير تقنيات حديثة وجديدة، تظهر  و��شتخدم يف 

جمّرد �أغنية م�شورة، �إمنا فّن و�إبد�ع ال يقّل �شاأناً عن �الإبد�ع �ل�شينمائي.

الفنانة ال�شعبية ب��شي ت�شتفيد من جن�مية حماقي
��شتفادة  �الأك����رث  ب��و���ش��ي  �ل�شعبية  �ل��ف��ن��ان��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
قبل  �ت��ف��ق  بعدما  حماقي  حممد  �لنجم  �شعبية  م��ن 
�إد�رة  �أعمالها حمدي بدر مدير على  �أ�شهر مع مدير 
يف  �شرت�فقه  ثم  من  حفالته،  وتنظيم  �أي�شاً  �أعماله 
غالبية حفالته، وهو ما تكرر �أكرث من مرة يف فرت�ت 

ق�شرية.
كبري،  بفارق  زميلها  من  �أق��ل  �أج���ر�ً  بو�شي  وتتقا�شى 
�خل��ت��ام مع  ي��ك��ون  بينما  �الأوىل  �ل��ف��ق��رة  ف��ه��ي حت��ي��ي 
لتقيم حفالت  لها  �لرتويج  بدر على  حماقي، ويعمل 
يف �الأماكن نف�شها حيث يغني �لنجم �مل�شري، وهو ما 

حدث يف �الإمار�ت �ل�شهر �ملا�شي.
وجنح حمدي بدر يف �شناعة ثنائي غنائي من حماقي 
���ش��وى يف  يجتمعا  �أن  دون  م��ن  �حل��ف��الت  وب��و���ش��ي يف 
من  �ل��ت��ي  عمولته  ن�شبة  رف��ع  ب��اأن��ه  علماً  �ل��ك��و�ل��ي�����ض، 
�لتي حتييها، ف�شاًل عن  زي��ادة �حلفالت  بعد  �لفنانة 

حفالت �لزفاف.
�أغ������اين �لنجمني  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة ف��ت��ع��زف  �ل���ف���رق���ة  �أم�����ا 
�لفنانني  م��ع  �الت���ف���اق  تكلفة  خ��ف�����ض  م��ا  ب���اح���رت�ف، 

يف  �الأخ���ذ  م��ع  �مل��ن��ف��ردة،  باالتفاقات  مقارنة  كثنائي 
مع  مب��ف��رده  منهما  لكل  ح��ف��الت  تنظيم  �الع��ت��ب��ار 

مطربني �آخرين.
بو�شي تعكف ر�هناً على حت�شري 

جديدة  �أغ���ان 

�مل��ق��ب��ل��ة فيما ال ي���ز�ل ملف  ل��ط��رح��ه��ا خ���الل �ل��ف��رتة 
طليقها و�لدعاوى �لق�شائية �ملتبادلة بينهما م�شتمر�ً 

ق�شائياً.

احلوار  هذا  يف  الفخراين.  يحيى  القدير  النجم  مع  لري(  )امللك  م�سرحية  خالل  من  امل�سرح  خ�سبة  اإىل  عزمي  اأحمد  يعود 
ث الفنان امل�سري عن امل�سرحية وم�ساريعه ال�سينمائية اجلديدة التي انتهى منها وغريها من التفا�سيل. يتحدَّ
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حتذير من ظه�ر بقع بي�شاء 
على الأظافر

 قالت �لر�بطة �الأملانية الأطباء �الأمر��ض �جللدية: �إن �نت�شار بقع وخطوط 
بي�شاء على كل �الأظافر ي�شتلزم ��شت�شارة �لطبيب؛ للتحقق من �شبب ظهور 
هذه �لبقع. و�أو�شحت �لر�بطة �أن �بي�شا�ض �الأظافر يرجع الأ�شباب عدة، 
مثل مر�ض �لقلب �أو �اللتهاب �لرئوي �أو �لف�شل �لكلوي �أو ت�شمع �لكبد �أو 

�لتهاب �لقولون �لتقرحي.
ومن �الأ�شباب �الأخرى: �لت�شمم بالزرنيخ �أو �ل�شدفية �أو �الإكزميا �أو نق�ض 
�حلديد �أو نق�ض �لزنك �أو نق�ض �لربوتني �أو نق�ض �لفيتامينات، باالإ�شافة 
�ل�شبب �حلقيقي  �أو ق�شم �الأظافر. وللتحقق من  �لنف�شية  �ل�شغوط  �إىل 
�ملر�شي  �ل��ت��اري��خ  على  �لطبيب  يتعرف  �الأظ��اف��ر  �بي�شا�ض  ور�ء  �لكامن 
كاملة  دم  �لطبية مثل �شورة  �لفحو�شات  باإجر�ء بع�ض  للمري�ض، ويقوم 

ووظائف �لكبد و�لكلى. ويتحدد �لعالج بعد حتديد �ل�شبب.

 العقاقري املعاجلة للحم��شة اأو 
القرحة تزيد خماطر اأمرا�ض الكلى

�ملعاجلة  �لعقاقري  تناولو�  �أل��ف مري�ض   43 �أج��ري��ت على  در����ش��ة   ح��ذرت 
للحمو�شة �ملعدة �أو �لقرحة �أنها ميكن �أن ترت�فق مع زيادة خطر �الإ�شابة 
“�شاين�ض  �ل��ك��ل��ى. و�أظ��ه��رت �ل��در����ش��ة، �ل��ت��ى ن�شرت ف��ى دوري���ة  ب��اأم��ر����ض 
ريبورت�ض” �لطبية، �أن �ملر�شى �لذين تناولو� مثبطات م�شخة �لربوتون 
كانو� �أكرث عر�شة لالإ�شابة باأمر��ض �لكلى مقارنة باأولئك �لذين تناولو� 
نوعا �آخر من �لعقاقري �مل�شتخدمة؛ لتثبيط �إنتاج حم�ض ي�شمى “حا�شر�ت 
�لقرحة،  �أو  �حلمو�شة  عقاقري  فقط  تناولو�  �لذين  �ملر�شى  كان   .”H2
كانو� �أكرث �حتمالية لالإ�شابة باأمر��ض �لكلى �ملزمنة مبعدل 28.4 مرة، 
�إ�شافة �إىل �إ�شابة �لكلى �حلادة “4.2 مرة �أكرث �حتماال”، و�أمر��ض �لكلى 
فى نهاية �ملرحلة “35.5 مرة �أكرث �حتماال”، و�شعف فى وظائف �لكلى 

غري �ملحدد “�حتمال باأكرث من 8 مر�ت”.
�لنتائج  ت�شاعد  �أن  و��شنطن،  بجامعة  �لطب  كلية  ف��ى  �لباحثون  وي��اأم��ل 
�لذين  �ملر�شى  ومر�قبة  وتثقيف  حتذير  على  �ل�شحية  �لرعاية  مقدمى 
�إذ�  وال�شيما   ، منا�شب  ب�شكل  و�لقرحة  يتناولون عقاقري عالج �حلمو�شة 

كانو� معر�شني خلطر متز�يد الأمر��ض �لكلى.
�أخذو�  مري�ض  �أل��ف   43 من  بيانات  فى  بالدر��شة  �لبحثى  �لفريق  ونظر 
�لذين  8000 مري�ض  يقرب من  ما  و�لقرحة،  عقاقري عالج �حلمو�شة 
�أو  “ز�نتاك”  ع��ق��ار  مثل   ،2 �لهي�شتامني  م�شتقبالت  ح��ا���ش��ر�ت  �أخ����ذو� 
�أن �ملر�شى �لذين تناولو�  �أخرى. ولوحظ  �أدوية  “بب�شايد”، ولي�ض هناك 
من   5.6% بن�شبة  بينهم  �رتفعت  �لقرحة  �أو  �حلمو�شة  ع��الج  عقاقري 
�لذين  �ملر�شى  بني   0.7% مقابل  فى  �لكلى  باأمر��ض  �الإ�شابة  خماطر 

تناولو� م�شاد�ت م�شتقبالت �لهي�شتامني – 2 فقط.

اليابان؟ على  الذرية  القنبلة  األقيت  • متى 
- يف عام 1945

فل�سطني؟ حرب  بداأت  • متى 
- يف عام 1948

بلفور؟ وعد  كان  • متى 
- يف �لعام 1917

؟ القاهرة  يف  القلعة  بنى  الذي  هو  •  من 
- �شالح �لدين �الأيوبي

امل�سرفة؟ الكعبة  اإىل  املقد�ص  بيت  من  القبلة  حولت  • متى 
- �شعبان �ل�شنة 2 للهجرة

الأوىل؟ العاملية  احلرب  كانت  عام  اأي  • يف 
-  �شنة 1914

• �أقدم �شجادة يف �لعامل م�شنوعة من �لوبر و �ل�شوف باللونني �الأحمر و �الأبي�ض �كت�شفت عام 1947م 
ويعود تاريخها �إىل �لقرن �خلام�ض قبل �مليالد و توجد حالياً يف مدينة 

)ليننجر�د(.
. �الأر�ض  على  �جلاذبية  �شد�ض  ت�شاوي  �لقمر  على  • �جلاذبية 

�شطحه. معظم  تغطي  �جلبال  و  جوي  غالف  للقمر  • لي�ض 
. حديقة   35 هو  �لنادرة  �الأ�شجار  من  عدد  على  حتتوي  �لتي  و  فرن�شا  يف  �ملوجودة  �حلد�ئق  • عدد 

�الآالت  هذه  ت�شبب  و  �آلة  مليون   70 �ملتحدة  �لواليات  يف  �حل�شائ�ض  لق�ض  ت�شتخدم  �لتي  �الآالت  • عدد 
تلوث للبيئة يعادل ما ت�شببه 30 مليون �شيارة .

. �إمرب�طوري  �ليابان  يف  �حلكم  • نظام 
بالدر�مي  �مللقب  عامر  بن  ربيعة  �ل�شاعر  نظمه  �ل�شعر  من  بيت  �شكل  يف  كان  �لتاريخ  يف  �إعالن  �أول  • �إن 
منه  �أح��د  ي�شرتيها  فلم  �ل�شود�ء  ع��د�  يبيعها  �لتي  �خل��م��ار�ت  كل  نفاذ  ي�شكو  �لتجار  �أح��د  �إليه  ح�شر  فقد 
.. فنظم �ل�شاعر ق�شيدة و �أر�شلها الأحد �ل�شعر�ء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف �خلمار 
�أ�شود  �لق�شيدة مل تبقى و�ح��دة مل ت�شرت خمار  �نت�شرت هذه  ،،، وملا   . .. م��اذ� فعلت بنا�شك متعبد  �الأ�شود 

فنفذت كل �خلمار�ت لدى �لتاجر بل �أنه باعها ب�شعر مرتفع ....

الل�ص الغبي 
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ع�سري الربتقال 

تناول  ع��ل��ى  ع��دي��دة  ت��و���ش��ي��ات �شحية  حت��ث 
�ل�شباح،  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���ربت���ق���ال  ع�����ش��ري 
�أن هذ� �لع�شري  �إىل  �ل�شبب يف ذلك  ويرجع 
على  تناوله  عند  لالأك�شدة  م�����ش��اد�ت  ي��وّل��د 
�الإفطار �أكرث 10 مر�ت من تناوله يف �أوقات 
�ل���ي���وم. �إىل ج��ان��ب ذل���ك هناك  �أخ�����رى م���ن 
�الأف�شل  جتعله  �لع�شري  لهذ�  مميزة  فو�ئد 

ل�شحتك، �إليك �أهمها:
ت���ن���اول ع�����ش��ري �ل���ربت���ق���ال ب��ان��ت��ظ��ام يحمي 

�ل�����ش��ر�ي��ني، ويخف�ض  م��ن �ل�����ش��ك��ري، وي�����ش��اع��د ع��ل��ى �ل��وق��اي��ة م��ن ت�شّلب 
�لكول�شرتول �لز�ئد و�شغط �لدم �ملرتفع

ع�شري �لربتقال غني بفيتامني �شي �لذي يقوم بعدة �أدو�ر يف �جل�شم: من 
جهاز �ملناعة، �إىل �إنتاج �لكوالجني، �إىل حماربة �اللتهابات و�جلذور �حلّرة 
تناول  ب��اأن  طبية  تقارير  وتفيد  �لقلب.  حماية  �إىل  �ل�شيخوخة،  وعو�مل 
�ل�شكري،  مثل  �اللتهابية  �الأمر��ض  من  يحمي  بانتظام  �لربتقال  ع�شري 
�أنه و�شيلة وقائية  �إىل جانب  �ل�شر�يني،  �لوقاية من ت�شّلب  وي�شاعد على 
�لدم  �شغط  وتنظيم  �جل�شم،  يف  �ل��ز�ئ��د  �لكول�شرتول  خلف�ض  وعالجية 
�ملرتفع؛ �أي �أنه يحمي من جلطات �لدم. من ناحية �أخرى، �إذ� كنت ال حتبني 
�ألياف ع�شري �لربتقال �لطبيعي ميكنك ��شتبعادها، فقد �أظهرت در��شات 
�أن ��شتبعاد �الألياف ال يقلل من فو�ئد ع�شري �لربتقال، وال ينتق�ض من 
كمية م�شاد�ت �الأك�شدة �لتي يحتويها، ويقت�شر �لتاأثري على عدم ��شتفادة 

�لقولون من �الألياف لتح�شني �الإخر�ج.

م�ساركون يف �سباق الأفيال لل�سباحة يف النهر خالل مهرجان بون دون الفيل باملرتفعات الو�سطى ملقاطعة
 داك لك يف فيتنام.    ا ف ب

��شاريره كثري� فقد كانت �حل�شيلة ر�ئعة مبلغا  �لل�ض من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه و�نب�شطت  �نتهي 
كبري� جد� مل يكن يتوقعه و�شعه يف لفافة وحمله كوليده و��شرع مبغادرة �ملكان وقال يف نف�شه مل يولد بعد 
من ي�شتطيع �ن ي�شرتد هذ� �ملال مني ،عاد كما دخل وال �ثر تركه خلفه النه بب�شاطة قد �عتاد على ذلك ،ويف 
�لطريق قرر �ن ياأخذ �جازة طويلة رمبا عدة �شهور حتى ي�شتمتع بهذ� �ملبلغ ،�فكار كثرية ر�ودته قبل �ن يلمح 
�شباك �شغري ترك مفتوحا يف �حدي �لفلل �لفاخرة وقال �نا و�ثق من �ن هذ� �لبيت عامر مبا لذ وطاب من 
ذهب وجموهر�ت ونقود ..ال باأ�ض يف غنيمة �خري فاملنطقة هادئة وال يوجد قمر وال حتي �شوء وبخفة ويف 
حلظات كان هناك ..جتول يف �لبيت كله ومل يجد �حد بل ومل يجد ما ي�شرقه فكلها �ثاثات �شخمة وفجاأة �شمع 
�شرير باب يفتح و��شو�ت تعلو فخاف و�رتبك و��شرع باجتاه �ل�شباك وغادر �لبيت يف �حلال و�طلق �شاقيه للريح 
و�ىل �قرب تاك�شي قفز عائد� �ليى بيته �ما يف �لبيت �لفاخر فكان هناك �شقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف 
حزن وهدوء فهذ� هو �خر يوم لهما يف تلك �ملدينة �نهما ر�حلتان عائدتان �يل �مهما يف بلد �خر فزوجة �بيهما 

قررت ذلك وكان لها ما �ر�دت ولكن ال يهم فالعودة �يل ح�شن �الم �هم من كل �مو�ل �لدنيا .
وهناك عند �ل�شباك و�شعت �شورة جميلة لهما مع و�لدهما قرر� �خذه .. ولكن ماهذ�، �شرخت نادية كم �نت 
ر�ئع يا و�لدي �عرف �نك حتبنا كثري� �نظري يا �شعاد ترك لنا و�لدنا بجو�ر �ل�شورة هدية جميلة �نظري مبلغ 
كبري من �ملال يكفي لنحقق به �حالما كثرية، ميكننا �ن نبد�أ به مع �مي م�شروعا �شغري� ي�شرتنا �لعمر كله، 
كم �نت ر�ئع يا �بي .. و�شعت �ملال يف حقيبتها و�شمته �إىل �شدرها وكاأنها ت�شم �باها وحملتا �حلقائب وخرجتا 
يف هدوء يف طريقهما للمطار وهن يف �شعادة كبرية.. ��شتمرت معهما حتى و�شتال �إىل ح�شن �مهما ويف �لبيت 

كانت فرحة ثالثتهن تكفي �لعامل با�شره .
�ما �لل�ض �مل�شكني فلم ينتبه �إىل فقد�نه للفافته �ال يف �لبيت وقال �ه� �لنقود لقد ن�شيتها.. ن�شيتها، رمبا بجو�ر 
�ل�شباك يا للحظ �ل�شئ ، و��شرع بالعودة مرة �خرى فوجد �ل�شباك ما ز�ل مفتوحا..��شرع وقفز �ليه وبحث يف 
كل �لغرف وعندما هم بفتح �لباب ليبحث يف �ماكن �خرى وجد �مامه ربة �ملنزل �لتي كانت �شرخاتها مثل 

ناقو�ض خطر جتمع على �ثرها كل من يف �لبيت و�نتهى يومه �لتعي�ض يف �يدي �ل�شرطة.

خرباء يحذرون من »املكمالت الغذائية«
يحذر خرب�ء �ل�شحة من ��شتخد�م، �ملكمالت �لغذ�ئية، دون و�شفة 
طبية و�لتاأكد من تو�ريخ �شالحيتها، خا�شة �ل�شباب �لباحثني عن 

�لع�شالت وكمال �الأج�شام.
جاء ذلك بعد 72 �شاعة فقط، من ت�شدي فرق هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء 
ووز�رة �لتجارة و�ال�شتثمار ملحاوالت �إغر�ق �شيدليات بنحو 4000 

من �ملكمالت �لغذ�ئية غري �ل�شاحلة و�ملجهولة.
و�أ�شار �ملخت�شون، �إىل �أن �ملكمالت توؤخذ عن طريق �لفم �أو يف �شكل 

قطر�ت بالعيون وكرميات و�شامبوهات �شعر.
و�أك����دو�، وف��ق��ا ل��در����ش��ات يف ه��ذ� �ل�����ش��دد، �أن �الإف����ر�ط يف تعاطيها 
بع�ض  �مل���وت يف  �أو  ع��و�ر���ض �شحية  �إىل  ي����وؤدى  ق��د  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�الأحيان، و�شددو� على �شرورة مر�جعة تو�ريخ �ل�شالحية و��شت�شارة 

�لطبيب قبل تناول هذه �ملكمالت.
رئي�ض  ونائب  �لعالجية  �لتغذية  ��شت�شاري  �أو�شح  �ل�شاق  ه��ذ�  ويف 

علي  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �ل��غ��ذ�ء  لعلوم  �ل�شعودية  �جلمعية 
�أو �شائل،  �أو بودرة  �أدوي��ة  �أحيانا يف هيئة  �أن �ملكمالت ت�شوق  �ملدين، 
ويتم  �لع�شبية،  �ملنتجات  بع�ض  �أو  �ملعادن  �أو  �لفيتامينات  وتت�شمن 
�لغذ�ئية  �لعنا�شر  م��ن  يكفي  م��ا  على  �حل�شول  ل�شمان  تناولها 
�الأ�شا�شية، �أو للمحافظة على �ل�شحة وحت�شينها، ويجب �أن ت�شرف 

بو��شطة �الأطباء بعد �لتاأكد من �حلاجة لها، وفقا ل�”عكاظ”.
ونبه �ملدين �أنه يف حالة �نتهاء �ل�شالحية تتغري خ�شائ�ض �ملكمالت 
�ال�شتمر�ر  ح��ال��ة  ويف  �الآدم����ي  لال�شتهالك  �شاحلة  غ��ري  وت�شبح 
و�حلرقان  �له�شم  ب��ا���ش��ط��ر�ب��ات  �ل�شخ�ض  ي�شاب  ق��د  تناولها  يف 
و�ال�شرتجاع و�لطفح �جللدي وخل�ض �إىل �لقول �إن ��شتخد�م �ملكمل 
�لغذ�ئي يجب �أن يبنى على �لقر�ر �لطبي حتى لو كانت فيتامينات 
�أو معادن مع معرفة �ملدة �لزمنية لال�شتخد�م، و�شرورة �لتاأكد من 

�شالحية �ملكمل �لغذ�ئي قبل �ل�شر�ء.


