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لهذه الأ�سباب تناول 3 تفاحات يف اليوم
بالإمكان  لكن  ي��وم،  كل  تفاحة  تناول  ال�صحية على  التو�صيات  حتث 
اأكل  ي�صاعد  يومياً.  حبات   3 تناول  طريق  عن  التفاح  فوائد  تعظيم 
املزيد من التفاح على الوقاية من ارتفاع �صغط الدم، وحماية القلب 

من الأمرا�ض لأنه غني بالألياف وم�صادات الأك�صدة والإنزميات.
وتقليل  وال�صكري،  ال�صرطان،  من  الوقاية  التفاح:  فوائد  وتت�صمن 
اللتهابات يف اجل�صم، وتقوية املناعة ملحاربة نزلت الربد والإنفلونزا، 

وحت�صني اله�صم، وعالج الإ�صهال والإم�صاك.
ويوفر التفاح فيتامينات "اأ" و"�صي" و"اإي"، والكال�صيوم والبوتا�صيوم 
والفو�صفور. ويحتوي ق�صر التفاح على م�صادات لالأك�صدة ت�صاعد على 
تنظيف اجل�صم وتنقيته من ال�صموم. ويت�صبب طبخ التفاح يف الق�صاء 
على الإنزميات التي يوفرها، وتقليل بع�ض فوائده. وميكنك اإ�صافة 

�صرائح التفاح اإىل زبدة اللوز، اأو املك�صرات.

حمية الكيتو ل متنع ت�سو�س الأ�سنان
منخف�صة  حمية  يتبعون  ال��ذي��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  اأ���ص��ن��ان  اأط��ب��اء  ح��ث 
من  حتميها  ل  احلمية  ه��ذه  لأن  اأ�صنانهم،  بتنظيف  الكربوهيدرات 
اأط��ع��م��ة منخف�صة  ال��ت�����ص��و���ض.  وع���ادة م��ا يتفاخر ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون 
الكربوهديرات، خا�صًة اأتباع حمية الكيتو التي حظيت ب�صعبية كربى 

يف ال�صنوات املا�صية، ب�صحة اأ�صنانهم. 
ال��ل��ث��ة وت�����ص��و���ض الأ�صنان  اأم���را����ض  اإن  اأت���ب���اع ه���ذه احل��م��ي��ة،  وي��ق��ول 
مثل  اأطعمة  ع��ن  ال�صتغناء  بعد  ملحوظ،  ب�صكل  لديهم  انخف�صت 

اخلرب، واملعكرونة،  والأرز.
الأ���ص��ن��ان، رغم  لتنظيف  ���ص��ددوا على حاجتهم  الأ���ص��ن��ان  اأط��ب��اء  لكن 

تناولهم كميات اأقل من ال�صكر الذي ي�صبب الت�صو�ض.
بالفر�صاة،  الأ���ص��ن��ان  تنظيف  اإه��م��ال  ف���اإن  الأك���ل،  ع��ن  النظر  وبغ�ض 
يت�صبب يف ت�صكل طبقة عليها، ويف الت�صو�ض، ويف اأمرا�ض اللثة، ح�صب 

ديلي ميل الربيطانية.
النظرية،  الناحية  "من  الربيطانية:  الأ�صنان  طب  جمعية  وقالت 
قد يكون هناك انخفا�ض يف خطر ت�صو�ض الأ�صنان، ولكن �صحة الفم 

اجليدة تتطلب اأي�صاً اتباع نظام غذائي متوازن".
واأ�صافت "بغ�ض النظر عن النظام الغذائي، فاإن الن�صيحة الأ�صا�صية 
هي تنظيف الأ�صنان مرتني يف اليوم، با�صتخدام معجون اأ�صنان يحتوي 

على الفلورايد، مبا يف ذلك قبل الذهاب اإىل النوم".

النظام الغذائي للتخل�س من احلمو�سة
بالإمكان ال�صيطرة على م�صكلة احلمو�صة املتكررة من دون ا�صتخدام 
اأدوي��ة م�صادة لها، فقد تبني اأن لهذه الأدوي��ة اآث��ار �صلبية ت��وؤدي اإىل 
تاأكله  ال��ذي  الطعام  ويعترب  الطويل.  امل��دى  على  احلمو�صة  تفاقم 
تهّيج  الأط��ع��م��ة  فبع�ض  ال��ع��الج،  ه��ذا  يف  ال�صر  كلمة  تتجنبه  وال���ذي 
الغذائي  نظام  تعدل  كيف  اإل��ي��ك  تهدئها.  واأخ���رى  امل��ع��دة،  حمو�صة 

للتخل�ض من احلمو�صة:
والليمون  واليو�صفي  ال��ربت��ق��ال  مثل  احلم�صية  ال��ف��واك��ه  جت��ّن��ب   *
)احل��ام�����ض(، وت��ن��اول ال��ع��ن��ب وال��ك��م��رى وال��ت��ف��اح وال��ت��وت واخلوخ 

والبطيخ.
واح��ر���ض على  ال��دج��اج،  ال��ده��ون احليوانية، مثل جلد  ع��ن  ابتعد   *
الأف�صل  الطريقة  ال�����ص��واء  ويعترب  ال��ده��ون،  قليلة  اللحوم  اختيار 

لطهي اللحوم.
* تناول الكثري من اخل�صروات )4 ح�ص�ض يومياً(، فمعظمها يخّفف 
اخل�صراء  والفا�صوليا  والقرنبيط  البطاطا  وخا�صة:  احلمو�صة، 
والبازلء وامللفوف واجلزر. جتنب الأ�صناف املقلية واملعلبة والفلفل 

الأحمر.
ملنتجات  وبالن�صبة  امل��اع��ز،  وحليب  جنب  تناول  احلمو�صة  لتفادي   *
حليب البقر ينا�صبك اللنب )الزبادي( قليل الد�صم، وكذلك احلليب 

منزوع الد�صم.
* تناول ما بني 6 و8 اأكواب من املاء يومياً، وجتنب م�صروبات الكافيني 
خا�صة امل�صروبات الغازية، والع�صائر احلم�صية. تناول ع�صري التفاح 
والعنب والتوت و�صاي الأع�صاب، وابتعد عن القهوة وال�صاي والنعناع 

والكاكاو ال�صاخن.
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تعرف على احللوى 
الأخف وزنا بالعامل

اأن  بالطبع  واملق�صود  "خفيفا"،  باعتباره  الطعام  نوعا من  ما مندح  ع��ادة 
يبلغ  يكون خفيفا على املعدة وي�صهل ه�صمه، لكن معيار "خفة الوزن" قد 

حدودا ي�صعب ت�صديقها.
بار"،  اأن��د  "بومبا�ض  اللندين  الت�صميم  ا�صتوديو  يف  العاملون  تعاون  فقد 
مع علماء يف خمترب اإيروجيلك�ض يف هامبورغ باأملانيا، لنقل خ�صائ�ض اأخف 

مادة �صلبة يف العامل اإىل حلوى �صاحلة لالأكل.
الكيميائي  بوا�صطة   ،1931 ع��ام   Aerogel م���ادة  اخ���راع  مت  وق��د 
ت�صارلز  العامل  بزميله  رهان جمعه  اإط��ار  كي�صتلر، يف  الأمريكي �صموئيل 
لريند، وكان الرهان حول من منهما ميكنه ا�صتبدال املاء يف املواد الهالمية 

بالهواء، وذلك من دون الت�صبب يف انكما�صها.
تبلغ  بن�صبه  ال��ه��واء  م��ن  مبحتوى  اخراعها  بعد   Aerogel وات�صمت 
يف  للم�صممني  منطقيا  كان  لذلك  باملئة،   99.8 اإىل  باملئة   95 ما بني 
والهدف  الأغ��ذي��ة،  ع��امل  اإىل  نقلها  بار" حماولة  اأن��د  "بومبا�ض  ا�صتوديو 

�صناعة احللوى الأخف وزنا يف العامل.
ال�صتوديو  لكن  امل��واد،  من  متنوعة  مبجموعة   Aerogel �صنع  وميكن 
ت�صمى  والتي  البي�ض،  بيا�ض  يف  امل��وج��ودة  الكروية  الربوتينات  على  رك��ز 

الألبومينويدات.
هالم  اأو  جيل  اإن��ت��اج  النهاية  يف  اأمكن  املعقدة  العمليات  من  �صل�صلة  وبعد 
واحدا  ويزن غراما  باملئة،   96 بن�صبة  الهواء  من  يتكون  الذي  "املرينغ" 

فقط.

يحول هاتفه القدمي 
اإىل اآيفون 11

هواتفها  ع��ن  اآب���ل  �صركة  اأع��ل��ن��ت  عندما 
"اأيلول"  ���ص��ب��ت��م��رب  ���ص��ه��ر  يف  اجل���دي���دة 
الكامريات  من  الكثريون  �صخر  املا�صي، 
واآي  ب��رو   11 ف��ون  اآي  ال��ث��الث لهواتف 

فون 11 برو ماك�ض. 
لكن هذه الكامريات، ما لبثت اأن حتولت 
اإىل ع��الم��ة ف��ارق��ة، مي��ك��ن م��ن خاللها 
مت��ي��ي��ز ه�����ذه ال����ه����وات����ف ب�����ص��ه��ول��ة عن 

الطرازات ال�صابقة من هواتف اآيفون.
وك�صف اأحد م�صتخدمي موقع التوا�صل 
ت���وك ح��ي��ل��ة ب�صيطة،  ت��ي��ك  الج��ت��م��اع��ي 
اآيفون  هاتف  حتويل  خاللها  من  ميكن 
11 من حيث  اآي��ف��ون  اإىل هاتف  ق��دمي، 

املظهر، وذلك بتكلفة ب�صيطة.
م�صابهة  ل�صاقة  بو�صع  امل�صتخدم  وق��ام 
 11 اآيفون  لهواتف  الثالث  للكامريات 
فوق الكامريا الفعلية للهاتف، ثم و�صع 

فوقها غطاء هاتف اآيفون 11.
احليلة  ه��ذه  ترغب يف جتربة  كنت  واإذا 
من  الل�صاقات  ���ص��راء  ميكنك  بنف�صك، 
على موقع علي اإك�صربي�ض ب�صعر يراوح 
�صحيفة  بح�صب  دولرات،  و5   2 ب��ني 

بيزن�ض اإن�صايدر الأمريكية.

اأ�سفل  اأمل  لعالج  ن�سائح   5
الظهر.. منها الكمادات الباردة �ص 23

الأع�ساب البحرية حتمي من اأمرا�س القلب اخلطرية
اأعلن علماء مركز بحوث الأورام ال�صرطانية بجامعة 
البحرية  الأع�����ص��اب  ت��ن��اول  اأن  اليابانية،  ت�صوكوبا 
ب��ان��ت��ظ��ام وب�����ص��ورة دوري����ة يخف�ض م��ن خطر 
احت�صاء  م��ث��ل  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض  الإ����ص���اب���ة 

ع�صلة القلب.

 American Journal of جم��ل��ة  وت��ف��ي��د 
نتائج  ن�صرت  ال��ت��ي   Clinical Nutrition
باأن  اليابانية،  اجلامعة  علماء  اأجراها  التي  الدرا�صة 
البحوث التي اأجراها علماء اجلامعة وا�صتمرت 20 
�صنة، �صملت مراقبة احلالة ال�صحية والنظام الغذائي 
40-69 �صنة  اأعمارهم من  األف �صخ�ض   86 لزهاء 

يعي�صون يف مناطق ذات ظروف خمتلفة يف اليابان.
اإليها  تو�صل  التي  ال�صتنتاجات  اأح��د  ك��ان  وق��د 
البحرية  الأع�صاب  تاأثري  العلماء، يخ�ض 
والأوع�����ي�����ة  ال���ق���ل���ب  يف  "الطحالب" 
والألياف  ال��ربوت��ي��ن��ات  "اإن  ال��دم��وي��ة. 
البحرية  الأع�����ص��اب  امل���وج���ودة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
توؤثر اإيجابيا يف ال�صحة. فالألياف الغذائية حت�صن 
عملية التمثيل الغذائي لدى الدهون، اأما الربوتينات 
التاأثري  ل��ل��خ��رباء،  ووف��ق��ا  الدم".  �صغط  فتخف�ض 
توؤكده  القلب  التي حتمي  البحرية  لالأع�صاب  املفيد 
فقد  الباحثون.  عليها  ح�صل  التي  ب��الأرق��ام  النتائج 
اأ�صيب 1204 اأ�صخا�ض فقط من 86 األف �صخ�ض 
التاجية،  القلب  ب��اأم��را���ض  ال��درا���ص��ة،  لهذه  خ�صعوا 

وهذا اأقل من %2 من العدد الكلي.

ال�شرطانات ال�شائعة
الأمرا�ض ال�صائعة التي مت ت�صخي�صها بني الن�صاء ت�صمل 
���ص��رط��ان ال��ث��دي واجل��ل��د وال��ق��ول��ون وامل�����ص��ت��ق��ي��م والغدة 

الدرقية و�صرطان عنق الرحم وكذلك �صرطان الثدي.
الأكر  ال��ث��دي  و���ص��رط��ان  ال��رح��م  ���ص��رط��ان عنق  لكن يعد 
�صيوعا التي توؤثر ب�صكل مبا�صر على الن�صاء احلوامل على 

وجه اخل�صو�ض.

الآثار على الأم
معه،  التعامل  ي�صعب  ال�صرطان مر�ض  نعلم جميعا،  كما 
من  وغ��ريه��ا  والأمل  التعب  مثل  جانبية،  اآث����ارا  وي�صبب 

الآثار التي ميكن اأن جتعل احلمل اأكر �صعوبة.
والدعم  ال��ق��وة  م��ن  للكثري  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ل���الأم،  بالن�صبة 
للتعامل مع اآثار احلمل اإىل جانب اآثار ال�صرطان. اأي�صا، 
تتزامن بع�ض اأعرا�ض ال�صرطان مع اأعرا�ض احلمل، لذا 

قد يكون اكت�صاف ال�صرطان مبكرا اأكر �صعوبة.
اإذ  اأي�صا.  الطبيعية  الر�صاعة  تتاأثر  الطفل،  ولدة  بعد 
ميكن اأن يتغري طعم احلليب لدى الن�صاء الالئي يتعاملن 

مع اأ�صكال خمتلفة من ال�صرطان.
الطبيعية  ال��ر���ص��اع��ة  بتجنب  الأم��ه��ات  الأط��ب��اء  وين�صح 
عندما ي��ك��ون ال��ع��الج م��ن ال�����ص��رط��ان ج��اري��ا، وه��و تدبري 
اح��رازي لتجنب الإ�صعاع والآث��ار اجلانبية الأخ��رى من 

الو�صول اإىل الطفل.

الآثار على الطفل
يف كثري من احل��الت، يولد الأطفال عادة ب�صحة جيدة. 
ومع ذلك، يف حالت اأخرى، ل ت�صري الأمور دائما على نحو 

�صل�ض كما هو متوقع.
لأنها  الطفل،  اإىل  ال�صرطانية  اخلاليا  تنتقل  اأن  وميكن 

تتكاثر، خا�صة يف �صرطان عنق الرحم. لهذا ال�صبب، يجب 
اإنهاء بع�ض حالت احلمل.

ال�صرطان  ي�صبب  اأن  ميكن  امل��وؤ���ص��ف��ة،  احل���وادث  بع�ض  يف 
الإج��ه��ا���ض ل���دى بع�ض ال��ن�����ص��اء احل���وام���ل. وه���ذه بع�ض 
املخاطر التي ميكن اأن ي�صكلها ال�صرطان على الطفل الذي 

مل يولد بعد مع الأم التي تعاين من ال�صرطان.

خرافات �شائعة
العالقة  ب�صاأن  يتناولون اخلرافات  النا�ض  يزال معظم  ل 
بني احلمل وال�صرطان. ومن بني هذه اخلرافات اأن الأم اإذا 

كانت م�صابة بال�صرطان فال بد للطفل اأن يخرج باإعاقة.
الناجحة،  ال���ولدات  من  العديد  هناك  احلقيقة  يف  لكن، 
حتى عندما تكون الأمهات م�صابات بال�صرطان. قد يكون 
يولد  اأن  املمكن  م��ن  ي���زال  ل  لكن  �صعوبة،  اأك���ر  احل��م��ل 

الأطفال ب�صحة جيدة.

حقائق
احلامل  امل��راأة  ت�صاب  اأن  النادر  فاإنه من  للدرا�صات،  وفقا 
1 من  اأن ح���وايل  ب��ال�����ص��رط��ان. وت�����ص��ري الإح�����ص��اءات اإىل 
ام������راأة مي��ك��ن��ه��ن احل��م��ل م���ع وج����ود مر�ض   1000 ك���ل 

ال�صرطان.
خو�ض  على  بال�صرطان  امل�صابات  الن�صاء  الأطباء  وي�صجع 
جتربة الإجن��اب، مع الأخذ يف العتبار امل�صاعب التي قد 

تواجه الأم احلامل يف مثل هذه احلالت.

�شرطان عنق الرحم
منذ  ال��رح��م  �صرطان عنق  ل��ق��اح  م��ن تطوير  ال��رغ��م  على 
���ص��ن��وات، اإل اأن���ه وح��ت��ى ال��ي��وم ل ت��ل��ج��اأ اإل��ي��ه ال��ك��ث��ري من 
الأعرا�ض  على  اأي�صا  ال�صوء  �صلطت  الدرا�صات  ال�صيدات. 

اجلانبية لهذا اللقاح والفئة العمرية التي قد ت�صتفيد منه 
اأكر من غريها.

ب�صكل  يقي  التطعيم  اأن  درا�صات حديثة  ك�صفت جمموعة 
الرحم، وخا�صة  ل�صرطان عنق  الأوىل  الأ�صكال  فعال من 
جمع  ومت  و26.   15 عمري  بني  الن�صاء  التطعيم  مت  اإذا 
على  اأجريت  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  درا�صة  نتائج 26 
وحتى  ون�صف  �صنوات  ث��الث  ب��ني  مل��دة   �صيدة   73400

ثمان �صنوات.
الب�صري  الورم احلليمي  وهناك عدد كبري من فريو�صات 
التي تنتقل عن طريق الت�صال اجلن�صي. وعادة ما ينجح 
جهاز املناعة ال�صليم يف مكافحتها. ويف حال ف�صل يف ذلك 
اللقاح هو تقوية  ف��اإن دور  الإ�صابة. وم��ن هنا  قد حت��دث 
اجلهاز املناعي واإنتاج الأج�صام امل�صادة �صد اأنواع الفريو�ض 
والتي   ،HPV 18و   HPV 16 اخل��ط��ورة،  ���ص��دي��دة 

تعترب م�صوؤولة عن 70 باملئة من الإ�صابات.
ن�صبة  يخف�ض  ال��ل��ق��اح  اأن  ال��درا���ص��ات  ح�صيلة  واأظ���ه���رت 
الإ�صابات لدى الن�صاء، اإذا ما مت اأخذه بني �صني 15 و26. 
اإ�صابة،   157 ت�صخي�ض  مت  م�صاركة   10000 بني  فمن 
بينما ارتفع عدد الإ�صابات اإىل 341 يف كل 10000 مل 
يتم اإعطاءها التطعيم. هذا فيما مل يحقق اللقاح جناحاً 

كبرياً لدى الن�صاء بني �صني 25 و45.
ويف اأملانيا مل ينت�صر حتى اليوم التطعيم �صد �صرطان عنق 
اآثار  ال�صكوك حول  اإىل  ذلك  ويعزى  وا�صع،  ب�صكل  الرحم 
جانبية حمتملة. فقد اأفاد معهد روبرت كوخ اأن ن�صبة 45 
ب�صكل  التطعيم  اأخ��ذن  ال�17  عمر  يف  الفتيات  من  باملئة 
العمل على برنامج  ب��د م��ن  "ل  م���رات.  ث��الث  اأي  ك��ام��ل، 
للو�صول  وذل��ك  الأملانية،  امل��دار���ض  عموم  يف  وطني  تلقيح 
لالأطفال بني عمري 9 و14"، ح�صب ما ين�صح به توما�ض 

هاردر من املعهد املذكور.

اأ�سباب �سحية قد تدفعك 
لل�سجار مع الآخرين

الأ�صخا�ض  م����ن  ال���ك���ث���ري  ي���ع���اين 
م���ن م�����ص��اك��ل ���ص��ح��ي��ة ق���د تت�صبب 
وت�صاهم  ب��الإح��ب��اط،  �صعورهم  يف 
يف اإث�����ارة ال��غ�����ص��ب ل��دي��ه��م، م��ا قد 
الآخرين  م��ع  ال�صجار  اإىل  ي���وؤدي 
 4 يلي  الأ���ص��ب��اب.  فيما  اأتفه  على 
يف  �صبباً  تكون  قد  �صحية  م�صاكل 
الآخ��ري��ن، بح�صب ما  �صجارك مع 
اأونالين  م����ريور  �صحيفة  ن��ق��ل��ت 

الربيطانية: 
كاف ب�صكل  النوم  عدم   -  1

باأن  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد  تقول 
احل���رم���ان م��ن ال���ن���وم، ي��وؤث��ر على 
اجل���م���ل���ة ال��ع�����ص��ب��ي��ة وي����زي����د من 
النهار،  اأث���ن���اء  ب��ال��ت��وت��ر  ال�����ص��ع��ور 
الغ�صب  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  وب��ال��ت��ايل 
ال�������ص���ري���ع وح�������دوث امل�������ص���اك���ل مع 

الآخرين. 
املزمنة الآلم   -  2

الآلم  ب��ع�����ض  اأن  امل�����ع�����روف  م����ن 
املعدة،  اآلم  مثل  وامل��ل��ّح��ة  امل��زم��ن��ة 
دث حالة من النزعاج والتوتر  حتحُ
ال����دائ����م، الأم�����ر ال�����ذي ق���د ي����وؤدي 
ب�صرعة،  ب��ال��غ�����ص��ب  ال�����ص��ع��ور  اإىل 
مع  ال�صليم  للتوا�صل  والف��ت��ق��ار 

الآخرين. 
ال�صداع  -  3

من  بحالة  ع��ادة  ال�����ص��داع  يت�صبب 
التوتر التي قد توؤدي اإىل النزعاج 
تنجم  قد  والذي  ب�صيطة،  لأ�صباب 

عنه م�صاكل مع الآخرين. 
الغثيان  -  4

عادة ما يت�صبب الغثيان بحالة من 
والنف�صي،  اجل�صدي  ال��ت��وازن  ع��دم 
وه���ذا ق��د ي���وؤدي اإىل ال��ت��ح��دث مع 

الآخرين ب�صكل متوتر وع�صبي. 

الغدة الدرقية قد 
متنع حدوث احلمل

اأوليفر  ك����ارل  ال��ربوف��ي�����ص��ور  ق���ال 
اإن ع��دم ح��دوث احلمل قد  كاجان 
الغدة الدرقية  اأمرا�ض  اإىل  يرجع 
اأو  للغدة  الوظيفي  الق�صور  مثل 

فرط ن�صاطها.
الأملانية  اجلمعية  ع�صو  واأو���ص��ح 
لأم����را�����ض ال��ن�����ص��اء وال��ت��ول��ي��د اأن 
ال�صبب يف ذلك يرجع اإىل اأن الغدة 
ن�صج  عملية  على  ت��وؤث��ر  ال��درق��ي��ة 
البوي�صات، م�صريا اإىل اأن اأمرا�ض 
اإىل عدم  ت�����وؤدي  ال���درق���ي���ة  ال���غ���دة 
وتراجع  ال�صهرية  ال���دورة  انتظام 
اخل�صوبة من ناحية، وترفع خطر 
الإجها�ض وحتد من النمو العقلي 
ناحية  م���ن  ل��ل��ج��ن��ني  واجل�������ص���دي 

اأخرى.
يف  الراغبة  امل���راأة  على  ينبغي  ل��ذا 
للهرمون  اإج���راء فح�ض  الإجن���اب 
املحُنّبه للغدة الدرقية )TSH( يف 
حال عدم حدوث احلمل يف غ�صون 

�صهرية.  دورات   6

هذا ما يجب اأن تعرفه الن�ساء عن العالقة بني احلمل وال�سرطان 

اإذ  ب�شكل كبري،  ال�شرطان حياة مر�شاه  يغري 
املري�ض مب�شاعر غريبة عليه يختربها  مير 
فعل  ب��ردة  كثريا  عقله  وين�شغل  م��رة،  لأول 

املحيطني به ب�شبب املر�ض.
وبينما ل يزال العلماء يحاولون فهم جوانب 
خمتلفة يرتكها مر�ض ال�شرطان على الإن�شان، 
مع  للتعامل  الرئي�شية  اجلوانب  اأح��د  يربز 
الأطفال،  ب��اإجن��اب  عالقته  هو  ال�شرطان، 
الرغم  وعلى  الن�شاء.  لدى  احلمل  �شيما  ل 
اأن  اإل  احلمل،  على  يوؤثر  ال�شرطان  اأن  من 
"الأ�شاطري" التي يتناولها كثري  هناك بع�ض 

اأ�شا�ض  ل  والتي  النا�ض،  من 
ل���ه���ا م����ن ال�����ش��ح��ة 

م����ن ال��ن��اح��ي��ة 
العلمية.
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�ش�ؤون حملية

ثمرة تعاون 3 هيئات حكومية يف اأبوظبي ومركز الزراعة امللحية

الزراعة وال�سالمة الغذائية ترعى م�سروع زراعة »ال�ساليكورنيا« اعتمادًا على املياه الراجعة من حمطات التحلية

حملة البحث عن جزيئات البال�شتيك

جامعة نيويورك اأبوظبي تنجح يف جمع 24 األف من احلبيبات البال�ستيكية مب�ساركة 250 متطوعا 

�شمن برنامج اأمني توعوي

�سرطة دبي تعزز الثقافة الأمنية بني اأبناء اجلالية البنغالية

•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية،  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  برعاية 
مبنى  "اإكبا" يف  امللحية  للزراعة  ال���دويل  امل��رك��ز  وق��ع 
اخلتم  منطقتي  يف  م���زارع���ني   8 م��ع  ات��ف��اق��اً  ال��ه��ي��ئ��ة 
واخلزنة باإمارة اأبوظبي لبدء م�صروع بحثي لال�صتفادة 
زراعة  التحلية يف  م��ن حم��ط��ات  ال��راج��ع��ة  امل��ي��اه  م��ن 
ال�صاليكورنيا و ال�صتزراع ال�صمكي، حيث تقوم 4 مزارع 
ملحي  نبات  "ال�صاليكورنيا" وه��و  نبات  ب��زراع��ة  منها 
ت�صنيع  يف  ل�صتخدامه  نظراً  جيد  اقت�صادي  عائد  ذو 
بع�ض املنتجات الغذائية، يف حني تقوم 4 مزارع اأخرى 
بزراعة ال�صاليكورنيا بالإ�صافة اإىل تربية اأنواع معينة 
من الأ�صماك اعتماداً على املياه الراجعة من حمطات 
الأ�صماك يف  اأحوا�ض  مياه  ال�صتفادة من  مع  التحلية 

ري حم�صول "ال�صاليكورنيا".
�صهد مرا�صم توقيع التفاق �صعادة �صعيد البحري �صامل 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  العامري مدير عام هيئة 
مركز  ع��ام  مدير  ال��وايف  ا�صمهان  والدكتورة  الغذائية 
الهاملي  اهلل  عبد  وال�صيد:  اإكبا"   " امللحية  ال��زراع��ة 
خليفة  ب�صندوق  امل�صاريع  وتطوير  دع��م  دائ���رة  مدير 

لتطوير  امل�صاريع.
وميثل هذا امل�صروع ثمرة تعاون وا�صع وبناء بني ثالث 
جهات حكومية يف اأبوظبي هي هيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�صالمة الغذائية وهيئة البيئة – اأبوظبي و�صندوق 

خليفة لتطوير  امل�صاريع
)اإكبا(  امللحية  للزراعة  ال��دويل  املركز  اإىل  بالإ�صافة   
حيث مت البدء وال�صتعداد له منذ مار�ض املا�صي  ملعاينة 
املزارع واأخذ عينات الربة وقيا�ض درجات ملوحة املياه 
ي��دخ��ل �صمن  التحلية ح��ي��ث  م��ن حم��ط��ات  ال��راج��ع��ة 

اأن�صطة م�صروع اإك�صبو ليف.
للزراعة  ال���دويل  امل��رك��ز  يتكفل  الت��ف��اق  ب��ن��ود  وح�صب 
واخلربة  الفني  ال��دع��م  اأ���ص��ك��ال  ك��اف��ة  بتقدمي  امللحية 
"ال�صاليكورنيا"  زراع��ة  على  وم�صاعدتهم  للمزارعني 
التحلية  م���ن حم���ط���ات  ال���راج���ع���ة  امل���ي���اه  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
"جلوبال  �صركة  ع��رب  الإن��ت��اج  ت�صويق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
فود اند�صريز" يف حني تدعم هيئة اأبوظبي للزراعة 

وال�صالمة الغذائية امل�صروع من خالل تنفيذ الربامج 
املزارع،  وعمال  لأ�صحاب  احلقلية  والأي���ام  التدريبية 
وذلك لتعظيم ال�صتفادة من ا�صتخدام املياه املاحلة يف 

الزراعة وزيادة العائد من املزرعة.
امللوحة  امل��خ��ت��ارة درج���ات متفاوتة م��ن  امل���زارع  ومت��ث��ل 
ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار م��زرع��ت��ني م���ن ك���ل ن�����ص��اط ت���راوح 
فيهما ملوحة املياه الراجعة من حمطة   التحلية بني 
،يف   )ppm( باملليون 20000 جزء  اإىل   15000
اأخريني تزيد فيهما درجة  حني مت اختيار مزرعتني  
باملليون  ج��زء    20000 ع��ن   الراجعة  امل��ي��اه  ملوحة 
اأولويات  مع  امل�صروع  ه��ذا  ين�صجم  حيث   ،)ppm(
هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية الرامية اإىل 
ال�صتغالل الأمثل للموارد الطبيعية وحل م�صكلة هدر 
املياه الراجعة من حمطة  التحلية وا�صتغاللها يف ري 

املحا�صيل متحملة امللوحة.
ال�صمكي متثل  ال�صتزراع  اأن مزارع  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
اأهمية اقت�صادية تدعم املزارعني والأمن الغذائي، كما 
متعددة  الهامة  املحا�صيل  اأحد  "ال�صاليكورنيا"  يعد 
املنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�صنيع  يتم  حيث  ال���ص��ت��خ��دام 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن��ه م��ث��ل ال���ربج���ر، ال��ب�����ص��ك��وي��ت، اخل��ب��ز ، 
للحيوانات،  كعلف  ا�صتخدامه  اإىل  بالإ�صافة  الع�صري 

كما يتم ا�صتخال�ض الوقود احليوي من بذوره..
العامري مدير عام  البحري �صامل  وقال �صعادة �صعيد 
"ي�صرنا  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
امللحية  للزراعة  ال���دويل  امل��رك��ز  م��ع  والتن�صيق  العمل 
يف  ال��رائ��دة  العاملية  املعاهد  اأح��د  بو�صفه   )ICBA(
املياه  امل��احل��ة، وا�صتعمال  ال��زراع��ة يف الأرا���ص��ي  جم��ال 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  اأن��ن��ا نفخر  ال���ري، كما  امل��احل��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي و���ص��ن��دوق خليفة خل��دم��ة خطط   - ال��ب��ي��ئ��ة 
للموارد  الأم��ث��ل  لال�صتخدام  الرامية  اأبوظبي  اإم���ارة 

الطبيعية.
اأ�صكال  كافة  بتوفري  التزامنا  من  "انطالقا  واأ���ص��اف 
�صيا�صة  اأج���ل حتقيق  م��ن  ل��ل��م��زارع��ني  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
الطبيعية  امل���وارد  بكفاءة  ت�صتثمر  م�صتدامة  زراع��ي��ة 
املتاحة من الربة واملياه نعتز برعاية هذه التفاقية 
ونوؤكد على �صعينا الدائم لإيجاد حلول علمية ومبتكرة 

الهيئة  الربة، حيث تقدم  املياه وفقر  لتحديات ندرة 
ك��اف��ة اأ���ص��ك��ال ال��دع��م لإجن����اح م��ب��ادرة ا���ص��ت��خ��دام املياه 
املحا�صيل  زراع���ة  يف  التحلية  حم��ط��ات  م��ن  ال��راج��ع��ة 
و�صائل  عن  البحث  اأن  موؤكداً  ال�صمكي"،  ال�صتزراع  اأو 
لال�صتفادة من املياه املاحلة بات �صرورة بيئية ت�صاعد 
املحا�صيل  اإنتاج  زي��ادة  يف  وت�صاهم  الت�صحر  قهر  على 

الزراعية لدعم الأمن الغذائي.
واأو�صح �صعادته اأن الهيئة تعمل على مواكبة كل تطور 
اأب��وظ��ب��ي ويحقق  اإم���ارة  امل�صتدامة يف  ال��زراع��ة  ي��خ��دم 
النفع لأ�صحاب املزارع يف ذات الوقت، وبالتايل فاإن هذا 
امل�صروع هام وحيوي  بالن�صبة خلطط واإ�صراتيجيات 
الربة  لتحديات  ح��ل��ول  بابتكار  يتعلق  فيما  الهيئة 

واملياه وزيادة الإنتاجية.
واأكدت �صعادة الدكتورة �صيخة �صامل الظاهري، الأمني 
العمل مع  اأهمية  – اأبوظبي، على  البيئة  العام لهيئة 
ملا  الرائد  التجريبي  امل�صروع  املعنيني يف هذا  ال�صركاء 
اإعادة  اإىل  اآثار بيئية واقت�صادية والذي يهدف  له من 
ا�صتخدام املياه املرجتعة من حمطات التحلية ال�صغرية 
يف املزارع بعد اأن كان يتم التخل�ض منها يف برك تبخري 

غري معزولة وبالتايل توؤدي اإىل تلوث 
الربة واملياه اجلوفية وتهدر كميات كبرية من املياه. 
اإل اأنه ومن خالل هذا امل�صروع الرائد �صيتم ا�صتخدام 
هذه املياه يف زراعة حما�صيل عالية التحمل للملوحة 
اإنتاج  يف  ت�صتخدم  �صوف  والتي  )ال�صاليكورنيا(  وه��ي 
الذي  الأم����ر  ال�صمكي،  ال���ص��ت��زراع  ويف  غ��ذائ��ي��ة  م���واد 
اأ�صحاب  على  وبيئياً  اقت�صادياً  الكبري  بالنفع  �صيعود 

هذه املزارع. 
الآونة  اأن��ه يف  اإىل  الظاهري  �صيخة  الدكتورة  واأ���ص��ارت 
الأخ������رية، ون��ت��ي��ج��ة لرت���ف���اع م��ل��وح��ة امل��ي��اه اجلوفية، 
لي�صل  امل���زارع  يف  ال�صغرية  التحلية  حمطات  ت��زاي��دت 
عددها يف اإمارة اأبوظبي اإىل اأكر من 1200 حمطة 
اأهمية  ، لذا فقد جاءت  تنتج نحو %60 مياه راجعة 
هذه املبادرة امل�صركة ملنع هدر هذه الكميات من املياه 
جناح  حالة  ويف  وبيئي.  اقت�صادي  ب�صكل  وا�صتغاللها 
هذا امل�صروع التجريبي ف�صوف يتم تعميمه على باقي 

املزارع التي ت�صتخدم هذه املحطات".    

للمركز  العام  املدير  ال��وايف،  ا�صمهان  الدكتورة  وقالت 
التعاون  "ي�صعدنا  )اإك���ب���ا(:  امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال���دويل 
م��ع م���زارع���ني م��ن دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة، 
اإك�صبو ليف، حيث �صوف يقدم  اأن�صطة م�صروع  �صمن 
خرباء املركز الدعم الفني لثمانية مزارعني من اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي. ك��م��ا ���ص��ي��درب امل��رك��ز امل���زارع���ني ع��ل��ى زراعة 
متعدد  ملحي  )ن��ب��ات  "ال�صالكورنيا  وت�صويق  واإن��ت��اج 

ال�صتخدامات( 
وذلك با�صتخدام املياه �صديدة امللوحة امل�صتخرجة من 
وحدات حتلية املياه. كما �صيتم تدريب بع�ض املزارعني 
على اإدارة النظم املتكاملة؛ مبا يف ذلك الزراعة وتربية 

الأحياء املائية".
واأ�صافت  "اأود اأن اأتقدم بال�صكر لهيئة اأبوظبي للزراعة 
 - البيئة  وهيئة  خليفة  و�صندوق  الغذائية  وال�صالمة 
اأبوظبي لدعمهم من اأجل توثيق هذا التعاون الناجح 
اأن هذه املبادرة  "اإكبا" وامل��زارع��ني. واأن��ا على ثقة  بني 
���ص��وف ت��دع��م ري����ادة دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
الزراعة  املعتمدة على  القيمة  عاملياً يف جمال �صال�صل 

امللحية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م����وزة ع��ب��ي��د ال��ن��ا���ص��ري الرئي�ض 
التنفيذي بالإنابة ل�صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع اإن 
م�صاركة �صندوق خليفة يف هذا امل�صروع تاأتي انطالقا 
م�صتدامة  حلول  اإيجاد  يف  امل�صاهمة  على  حر�صه  من 
التي  امل��ي��اه  ملوحة  ومواجهة  ال��زراع��ي  القطاع  لدعم 

تعاين منها العديد من املناطق الزراعية يف الدولة.
املركز  اأن �صندوق خليفة يعمل بالتعاون مع  واأ�صافت 
اأب��وظ��ب��ي للزراعة  امل��ل��ح��ي��ة وه��ي��ئ��ة  ل��ل��زراع��ة  ال�����دويل 
البحثي  امل�صروع  هذا  تنفيذ  على  الغذائية  وال�صالمة 
�صمن اأن�صطة م�صروع اإك�صبو ليف  مما �صيكون له بالغ 
الأثر على م�صار تطوير القطاع الزراعي يف الدولة يف 

امل�صتقبل.
املزارع  يف  ال��ت��ج��ارب  مرحلة  اأن  ال��ن��ا���ص��ري  واأو���ص��ح��ت 
على  ق��ادرة  زراعية  منتجات  تطوير  تت�صمن  الثمانية 
النمو يف البيئة امللحية حيث �صيتم زراعة ال�صاليكورنيا 
م���زارع خم��ت��ارة يف  امللحية يف  املحا�صيل  م��ن  وغ��ريه��ا 

اأبوظبي وحتويلها اإىل منتجات يتم ت�صويقها حملًيا.

•• اأبوظبي- الفجر 

نيويورك  ب��ج��ام��ع��ة  املجتمعي  ال��ت��وا���ص��ل  ف��ري��ق  ن��ظ��م 
م��ن حملة  ال��راب��ع��ة  الن�صخة  ال�����ص��ب��ت  اأم�����ض  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي،  اإمارة  البال�صتيك" يف  جزيئات  عن  "البحث 
ب��ه��دف تنظيف  م��ت��ط��وع   250 م���ن  اأك����ر  مب�����ص��ارك��ة 

ال�صاطئ من املخلفات البال�صتيكية. 
جزيرة  م��ن��ت��ج��ع  يف  "جمريا  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  واأق���ي���م���ت 
تراوحت  ال��ذي��ن  املتطوعون  جن��ح  حيث  ال�صعديات"، 
يف  الأج�����داد،  اإىل  واآب����اء  اأط��ف��ال  م��ن  العمرية  فئاتهم 
ال�صغرية  البال�صتيكية  اجل��زي��ئ��ات  م��ن  الآلف  جمع 
التي غالباً ما ينتهي بها املطاف لتلوث املحيط نتيجًة 
حلوادث الت�صرب و�صوء الإدارة اأثناء عمليات النقل، ما 

ي�صبب خماطر عدة للحياة البحرية.
جمموعة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف  ال��راب��ع��ة  الن�صخة  وجن��ح��ت   
وال��ط��الب وفرق  البيئية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ط��وع��ني  م��ن 
اأنحاء  خمتلف  من  لل�صركات"  املجتمعية  "امل�صوؤولية 
اإىل  الفعالية  وت�صعى  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دولة 
ن�صر الوعي بامل�صوؤولية وال�صلوكيات البيئية يف املجتمع، 
وتاأتي يف اإطار مبادرة "البحث عن جزيئات البال�صتيك" 
العاملية. ويف هذا ال�صياق، قالت �صوبرانا ماثور، املدير 
نيويورك  بجامعة  املجتمعي  التوا�صل  لفريق  امل�صاعد 
ن�صف  كوكبنا  على  املائية  امل�صطحات  "توفر  اأبوظبي: 

الأك�صجني الذي نحتاج اإليه، ومنها نح�صل على املياه 
لنا  ت��ق��دم  فهي  اأج�����ص��ادن��ا،  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ع��ذب��ة 
منافع تفوق توقعاتنا. ولذلك، مل يعد باإمكاننا جتاهل 
نرى  فاليوم  �صلوكياتنا،  تنتج عن  التي  ال�صارة  الآث��ار 
بكل و�صوح الأزمة التي تواجهها تلك امل�صطحات ب�صبب 
وت�صكل  البال�صتيكية.  امل���واد  كاإلقاء  البحري  التلوث 
التي  البال�صتيك"  ج��زي��ئ��ات  ع��ن  "البحث  ف��ع��ال��ي��ات 

من  ن�صجع  منرباً  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  تنظمها 
خالله على العمل املجتمعي حلماية نظامنا البيئي". 

�صباحهم  واأم�صوا  فرق  اإىل  املتطوعني  تق�صيم  جرى 
ال�صعديات"  ج��زي��رة  منتجع  يف  "جمريا  �صاطئ  على 
ال�صغرية.  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة  اجل���زي���ئ���ات  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون 
ق��ب��ل فريق  م��ن  ن��ق��ا���ض نظمت  ���ص��ارك��وا يف حلقة  ك��م��ا 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي،  نيويورك  بجامعة  املجتمعي  التوا�صل 

جانب مديرة احلياة البحرية والبيئة باملنتجع اإميلي 
من  احل��د  على  احل�صور  ت�صجيع  بهدف  اأرم�صرونغ، 
ا�صتهالك املنتجات البال�صتيكية وخا�صة تلك امل�صممة 

لال�صتخدام ملرة واحدة.
"ي�صرنا  اأرم�������ص���رون���غ:  اإم��ي��ل��ي  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت 
التعاون مع فريق التوا�صل املجتمعي بجامعة نيويورك 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث نعلم ج��ي��داً ال��ت��اأث��ري ال���ذي مي��ك��ن اأن 
يف  البحرية  احلياة  على  البال�صتيك  جزيئات  حتدثه 
ه��ذه اجلزيئات  امل��ه��م جمع  ال�����ص��ع��دي��ات، فمن  ج��زي��رة 
امل�صرة وتوعية املجتمع بتلك الق�صايا البيئية. ومتكنا 
األ��ف م��ن جزيئات  ال��ي��وم م��ن جمع م��ا يقرب م��ن 24 
العمل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  م��ا ي�صلط  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك، 
املجتمعي ال�صاعي اإىل اإحداث تغيري حقيقي وملمو�ض 
للحفاظ على بيئتنا. اإنها حلظة عظيمة حني ندرك اأن 
كل �صخ�ض منا باإمكانه حتقيق الكثري، وناأمل اأن جميع 
بامل�صوؤولية  اليوم وهم ي�صعرون  املتطوعني قد غ��ادروا 

جتاه البيئة، وبالإجناز الذي حققوه".
ويحُذكر اأن املعلومات املتعلقة باحلملة يتم م�صاركتها مع 
منظمة ’فيدرا‘، والتي تتخذ من اململكة املتحدة مقراً 
لها وتحُعنى مبجموعة وا�صعة من الق�صايا البيئية من 
خالل الت�صجيع على تبني ممار�صات م�صتدامة وفاعلة، 
�صرعة  ي�صمن  دي��ن��ام��ي��ك��ي  بنهج  الل���ت���زام  خ���الل  م��ن 

ال�صتجابة.

•• دبي-الفجر:

اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  نّظمت 
عمل  ور���ص��ة  املطلوبني  ب����اإدارة  ممثلة  دب���ي،  �صرطة  يف 
لأبناء اجلالية البنغالية، �صمن برنامج "ن�صر الثقافة 
الأمنية وت�صويق اخلدمات الأمنية للجاليات"، بهدف 
اجل��ال��ي��ات يف  اأب��ن��اء  ب��ني  الأم��ن��ي��ة  الثقافة  ن�صر  تعزيز 
العامة جلمهورية  دبي، وذلك بالتعاون مع القن�صلية 
نادي  يف  اأقيمت  التي  العمل  ور�صة  ح�صر  بنغالدي�ض. 
نائب  اأهلي،  العقيد حممد عقيل  بالقرهود،  ال�صباط 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  العامة  الإدارة  م��دي��ر 
القن�صلية  ع��ن  وممثلني  وال��ت��ح��ري،  البحث  ل�����ص��وؤون 
البنغالدي�صية، وما يزيد على 250 �صخ�صا من اأبناء 
جاليتها. واأو�صح العقيد حممد عقيل، اأن ور�صة العمل 
والقن�صلية  الدبلوما�صية  ال�صوؤون  ق�صم  نظمها  التي 
جمتمعية  �صراكة  خلق  اإىل  تهدف  املطلوبني،  اإدارة  يف 
اإىل نافذة توا�صل  بني جميع جهات املجتمع للو�صول 
بال�صرطة  الثقة  يحقق  مبا  وفئاته،  �صرائحة  جلميع 
اأهداف احلكومة  وخدماتها الأمنية، ومبا يتناغم مع 
يف  وال�صعادة  بالأمن  ال�صعور  ن�صبة  زي��ادة  اإىل  الرامية 
املجتمع، م�صرياً اإىل اأن ور�صة العمل �صتزيد من ن�صبة 

والجتماعية،  واجلنائية  امل��روري��ة  التوعوية  الثقافة 
اخلا�صة  التوعوية  الحتياجات  معرفة  يف  و�صت�صاهم 
بكل جالية، وتعزز ثقافة القانون من خالل التوا�صل 
اأكرب  اإىل  للو�صول  اجلاليات،  و�صفارات  قن�صليات  مع 

قدر ممكن من اأبناء اجلاليات وبلغتهم اخلا�صة.

وت�صمن برنامج ور�صة العمل جمموعة من املحا�صرات 
مبهام  تعريفية  حم��ا���ص��رة  ت��ق��دمي  �صملت  ال��ت��وع��وي��ة، 
ي��ق��دم كافة  ال���ذي   ،)SPS( ال��ذك��ي ال�����ص��رط��ة  م��رك��ز 
تدخل  اأي  ودون  ذك��ي��ة  بطريقة  ال�صرطية  اخل��دم��ات 
اجلرائم  عن  لالإبالغ   »e-crime« وخدمة  ب�صري، 

املحا�صرات  اإىل  بالإ�صافة  الإلكرونية بطريقة ذكية، 
التوعوية املتعلقة بقانون املرور الحتادي، وتعزيز قيم 
الت�صامح والتعاي�ض واحلوار بني اأفراد املجتمع، اإ�صافة 
الريا�صة  الريا�صية، وال�صتفادة من  الثقافة  اإىل ن�صر 
مبا  ال��ف��راغ،  اأوق���ات  ل�صتغالل  فعالة  اجتماعية  ك���اأداة 
فئاتهم  مبختلف  املجتمع  اأف��راد  كل  على  بالنفع  يعود 

واأعمارهم.

مبنا�شبة عام الت�شامح 
نهيان مبارك يطلق كتاب اجلهود 

الدولية ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء
•• العني - الفجر

الت�صامح رئي�ض جمل�ض  نهيان وزير  اآل  نهيان مبارك  ال�صيخ  اأطلق معايل 
اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي كتاباً جديداً 
النخيل احلمراء" يعك�ض جهود  �صو�صة  ملكافحة  الدولية  "اجلهود  بعنوان 
ال���دول يف  تلك  وم��ا حققته  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  ب��زراع��ة  املعنية  ال���دول 
انعقاد  خ��الل  اإجن���ازه  مت  مب��ا  م�صيداً  احل��م��راء،  النخيل  �صو�صة  مكافحة 
موؤمتر وزراء الزراعة يف الدول املنتجة للتمور الذي نالت �صرف تنظيمه 
وا�صت�صافته  ال���زراع���ي،  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
2019 برعاية  09 مار�ض  اأبوظبي بفندق ق�صر الإم��ارات يوم  العا�صمة 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير 
املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  وبالتعاون  الرئا�صة،  �صوؤون 
اجلهود  دع��م  يف  فارقة  عالمة  مبثابة  هو  والبيئة،  املناخي  التغري  ووزارة 
اإعداد ال�صراتيجية الإطارية، ل�صتئ�صال �صو�صة النخيل  الدولية بهدف 
احلمراء، التي ت�صكل تهديداً على اأمننا الغذائي وقدرتنا على اإنتاج التمور 

ذات اجلودة والقيمة الغذائية العالية. 
اأكد ذلك معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح رئي�ض جمل�ض 
اأمناء اجلائزة خالل اإطالق كتاب "اجلهود الدولية ملكافحة �صو�صة النخيل 
العامة للجائزة �صمن م�صاركة اجلائزة يف  الأمانة  احلمراء" ال�صادر عن 

عام الت�صامح. 
كل  امل��ت��ح��دة، حري�صون  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإن��ن��ا يف  معاليه  واأ���ص��اف 
احلر�ض، على الإ�صهام الكامل، يف دعم كافة برامج مكافحة �صو�صة النخيل 
احلمراء، بالتعاون مع جميع الدول املهتمة بهذا الأمر، ومع كافة املنظمات 
اأجل توفري الدعم  اإن�صاء �صندوق ائتمان، من  الدولية املخت�صة، ون�صاند، 
اإطارية  ا�صراتيجية  املوؤمتر، من  هذا  يتقرر يف  ما  لتنفيذ  ال��الزم،  امل��ايل 
منظمة  جهود  ندعم  كما  احل��م��راء،  النخيل  �صو�صة  ل�صتئ�صال  مالئمة، 
ال�صندوق  ه��ذا  )ال��ف��او( ل�صت�صافة  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  وال���زراع���ة  الأغ��ذي��ة 
ال�صتثنائي متعدد املانحني، وت�صهيل حوكمته واإدارته على اأعلى م�صتوى، 
من الكفاءة والفاعلية، يف اإطار من احلر�ض، على حتقيق الفائدة الكاملة، 
امل�صاعدة  تقدمي  اأج��ل  م��ن  لديهم،  املتاحة  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  كافة  م��ن 
الالزمة، جلميع الدول الأع�صاء، وبالذات، يف جمال بناء القدرات الوطنية 

يف كل دولة، ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
موؤكداً باأن هذه املبادرات املهمة، هي جت�صيد حي، للتعاون الإقليمي والدويل 
امل�صرية  يف  املهمة،  مكانتها  وت��اأك��ي��د  النخلة،  حماية  جم��الت  يف  ال��ن��اج��ح، 
كما  وهنا،  العامل،  يف  للتمور  املنتجة  الأقطار  يف  واملجتمعية،  القت�صادية 
اأعرب معاليه عن تقديره الكبري، جلهود كافة وزارات الزراعة، يف الدول 
ال�صقيقة وال�صديقة، واأحيي كذلك، جهود املنظمات الدولية املخت�صة، اإنه 
اأن ن�صهد معاً، هذا التعاون الإقليمي والدويل  ملا يبعث على ال�صرور حقاً، 
املرموق، يف �صبيل ا�صتئ�صال �صو�صة النخيل احلمراء، والق�صاء على اآثارها 
ال�صيئة، على كل امل�صتويات. يقع الكتاب يف 218 �صفحة من القطع الكبري، 

باللغتني العربية والجنليزية



الدمنارك  "كوبنهاغن" يف  جامعة  من  باحثني  فريق  رّك��ز 
على الآليات وراء اإ�صالح احلم�ض النووي.

احلم�ض  اأي�����ص��اً  ينق�صم  خلية،  تنق�صم  عندما  وخ�صو�صاً   
النووي ويت�صاعف، لكن عملية امل�صاعفة هذه تتعر�ض خللل 

اأحياناً وتنتج طفرة.

عوامل خارجية
وحتدث الطفرات اأي�صاً خالل عمليات الأي�ض الطبيعية اأو 
ما  لالأ�صعة  التعر�ض  اأو  كالتدخني  خارجية،  عوامل  ب�صبب 

فوق البنف�صجية.
بع�ض  في�صبب هذا يف  الوقت،  الطفرات مب��رور  قد تراكم 
يف  وينتهي  ال�صيخوخة،  تحُدعى  اخلمول  من  حالة  اخلاليا 

خاليا اأخرى مبوت اخلاليا املربمج.
ورغ������م ذل������ك، ي��خ�����ص��ر ب��ع�����ض اخل����الي����ا ق����درت����ه ع���ل���ى فهم 
نهاية  يف  م�صّكاًل  ال�صيطرة،  عن  خارجاً  وينمو  التوجيهات 
ت�صبح  تقريباً،  ط��ف��رات  �صت  بعد  �صرطانياً،  ورم���اً  امل��ط��اف 

اخللية �صرطانية.
ال��ن��ووي ج���زء طبيعي م��ن احلياة،  اأن ���ص��رر احل��م�����ض  مب��ا 
الباحثون  ودر�ض  لإ�صالحه.  طّورت اخلاليا نظاماً جزيئياً 
اإليه يف  الأ�صا�صية. ون�صروا ما تو�صلوا  اآلياته  اإحدى  اأخ��رياً 

جملة "علم اأحياء الطبيعة اخللوي".

النظام املثايل
اأكر فاعلية من  اأحدهما  اإ�صالح رئي�صيان،  للخاليا نظاما 

تحُدعى  عملية  على  الأف�صل  الإ�صالح  نظام  يعتمد  الثانية. 
التاأ�صيب املتماثل، وي�صفها معدو تقرير الدرا�صة ب�"النظام 

املثايل".
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  مثالية  ا���ص��ت��ب��دال  ق��ط��ع  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ينتج 
دقة  الأق��ل  الطريقة  اأن  املت�صرر، يف حني  النووي  للحم�ض 
اأقل  بطريقة  ال��ن��ووي  احلم�ض  خيوط  "باإل�صاق"  تكتفي 

اإتقاناً، مما يزيد احتمال حدوث خطاأ.

عملية مفيدة
�صتتبعها،  التي  الآلية  اخللية  تقرر  كيف  فهم  اإىل  �صعيه  يف 
امل�صح  اأداة  وتقرر  م�صح" داخ��ل اخلاليا،  "اأداة  الفريق  حدد 
هذه ما اإذا كان من ال�صروري اإطالق عملية اإ�صالح احلم�ض 

النووي املثالية هذه اأو ل. 
توؤدي  قد  التي  الطفرات  يحُ�صلح  امل�صار،  ه��ذا  تن�صيط  وعند 
هذه  اجل�صم  تعزيز  كيفية  فهم  يحُعترب  لذلك  �صرطان.  اإىل 
العملية مفيداً للعلماء الذين يبحثون عن �صبل اإىل تفادي 

ظهور ال�صرطان.
الدرا�صة:  يف  ب���ارزة  باحثة  غ��روث  اأجن��ا  الربوف�صورة  تقول 
اإ�صالح  بغية  املثايل  النظام  اخللية  تطلق  كيف  "اكت�صفنا 
تلف احلم�ض النووي اخلطري وحماية اجل�صم بالتايل من 

ال�صرطان.

اأداة م�شح
"اأداة م�صح"،  با�صتخدام بروتني ميكنك دعوته  تقوم بذلك 

وعلى  اخللية،  يف  الهي�صتونات  مب�صح  الربوتني  هذا  ويقوم 
هذا الأ�صا�ض يحُطلق عملية الإ�صالح.

الهي�صتونات بروتينات ت�صاهم يف تو�صيب احلم�ض النووي. 
كذلك توؤدي دوراً يف �صبط التعبري اجليني.

عندما تفح�ض الباحثون عمليَتي اإ�صالح احلم�ض النووي، 
اأكر  فاعلية  الأق���ل  الإ���ص��الح  عملية  اإط���الق  اأن  اكت�صفوا 

�صهولة، لذلك يلجاأ اإليها اجل�صم بوترية اأكرب.

اأورام كابت   BARD1
و�صف الباحثون �صابقاً الكثري من "كابتات الأورام"، اأحدها 

.BARD1
 وكابتات الأورام جينات تعرقل اإحدى اخلطوات بني اخلاليا 

ال�صليمة،
 وت��ل��ك ال�����ص��رط��ان��ي��ة، م��ا ي��ح��د ب��ال��ت��ايل م��ن خ��ط��ر الإ�صابة 

بال�صرطان.
 BARD1 اأن  الفريق  اأظهر  اجل��دي��دة،  الدرا�صة  ه��ذه  يف 
بعمل كاأداة امل�صح املذكورة اأعاله. وهذه اأول مرة يرى فيها 

العلماء BARD1 وهو يعمل بهذه الطريقة.

خطر الإ�شابة
يذكر معدو الدرا�صة اأن BARD1 يطلق �صياًل من الر�صل 
ين�ّصط نظام اإ�صالح احلم�ض النووي املثايل، مزياًل بالتايل 

الطفرات ومقلاًل بالتاأكيد من خطر ال�صرطان.
لفرة  حتمل  اثنني،  اإىل  لالنق�صام  اخللية  ت�صتعد  عندما 

ق�صرية من الوقت خيطني متطابقني من احلم�ض النووي. 
ت��ب��ل��غ اخل��ل��ي��ة هذه  BARD1 حت��دي��د م��ت��ى  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 
اإ�صالح  BARD1 نظام  املرحلة. واإن كانت كذلك، يعوق 

احلم�ض النووي الأقل فاعلية. 
اخليط  وي�صتخدم  امل��ث��ايل  الإ����ص���الح  ن��ظ��ام  ين�صط  وه��ك��ذا 

امل�صاعف لي�صلح احلم�ض النووي بدون اأي خطاأ.

طرق  اإىل  التو�صل  الباحثون  ياأمل  الكت�صافات،  هذه  عقب 
توؤثر يف اآليتي الإ�صالح هاتني بغية تطوير عالجات �صرطان 

جيدة وحم�ّصنة.
ف��اإن احل�صول  املهد،  البحث هذا ما زال يف  اأن خط  �صحيح 
على معلومات جديدة عن الطريقة التي يحمي بها ج�صمنا 

نف�صه من ال�صرطان مذهل ومثري جداً لالهتمام.

عملية اإ�سالح احلم�س النووي تقّدم معلومات مهمة لتفادي ال�سرطان

الباردة الكمادات  منها  الظهر..  اأ�سفل  اأمل  لعالج  ن�سائح   5

تغو�ض درا�شة جديدة يف تفا�شيل كيفية اإ�شالح اخلاليا طفرات 
احلم�ض النووي، اإذ يقدم الباحثون معلومات جديدة عن عملية 
اتبعت  ودائمًا  باملثالية.  تو�شف  التي  النووي  احلم�ض  اإ�شالح 
اختبار  اأن  �شك  ول  امل�شارات،  متعددة  مقاربة  ال�شرطان  اأبحاث 
عالجات جديدة والتو�شل اإىل طرق مبتكرة ملهاجمة الأورام بالغ 
الأهمية، لكن من احليوي يف الوقت عينه فهم الآليات التي توؤدي 
اإىل ال�شرطان يف املقام الأول. لن نتمكن من التغلب على ال�شرطان 

نهائيًا ما مل ننجح يف فهم تفا�شيله املعقدة كلها.

ن�شائح لتقليل اآلم اأ�شفل الظهر 
:

من املهم عالج اآلم اأ�صفل الظهر يف 
وقت مبكر وعدم تركها تزداد �صوًءا، 
ال���ذه���اب لطبيب  ل����ذا م���ن اجل��ي��د 
جمموعة  اتباع  بجانب  متخ�ص�ض 
امل  لتخفيف  التالية  الن�صائح  من 

الظهر.

ال�شاخن  ال�شغط  ا���ش��ت��خ��دام 
والبارد لأمل اأ�شفل الظهر:

ا���ص��ت��خ��دام ال��ك��م��ادات ال���ب���اردة على 
الأوىل  �صاعة   24 ال�  الظهر خالل 
���ص��ي�����ص��اع��د يف  الأمل  اأع����را�����ض  م���ن 

تقليل اللتهاب.
-�صع الثلج يف كي�ض بال�صتيكي ولفه 

بقطعة قما�ض اأو من�صفة رقيقة.
-����ص���ع ك��ي�����ض ال��ث��ل��ج امل��غ��ط��ى على 
ظ���ه���رك مل�����دة ع�����ص��ر دق����ائ����ق كحد 
اأق�صى، ثم ا�صريح ملدة ع�صر دقائق، 

وميكنك و�صعها مرة اأخرى.
-يجب األ ت�صتخدم احلرارة يف اأول 
24 �صاعة لأنها قد تزيد اللتهاب 

�صوًءا.

الوقت يف  الكثري من   ل تق�شي 

ال�شرير:
حذر املعهد الأمريكى لال�صطرابات 
ال�صرير  النوم فى  اأن  الع�صبية من 
اأن يزيد من  لفرات طويلة ميكن 
ذلك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ظ��ه��ر،  اآلم 
�صلبية  ت���اأث���ريات  ي�صبب  اأن  مي��ك��ن 
الك���ت���ئ���اب، جلطات  م��ث��ل  اأخ�������رى، 

الدم، و�صمور الع�صالت.
بجامعة  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ون�����ص��ح��ت 
يق�صي  ب��������اأن  �����ا  اأي�����������صً ه�������ارف�������ارد 
الأ����ص���خ���ا����ض اأق�����ل وق����ت مم��ك��ن يف 
ال�صرير والنوم على جانبهم، كذلك 
حتت  و�����ص����ادة  ي�����ص��ع��وا  اأن  ي��ج��ب   ،

روؤو�صهم واأخرى بني ركبتيهم.

ب�شكل  وال���وق���وف  اجل��ل��و���ض   
�شحيح:

اإذا كنت تعمل جال�صاً، فتاأكد من اأن 
م�صند الظهر لديك ثابت وم�صتقيم 
الإم���ك���ان، مم��ا يجعل ظهرك  ق���در 

بزاوية 90 درجة مع املقعد.
م�صتقيماً  ظ���ه���رك  ع���ل���ى  ح���اف���ظ 
وق���دم���ي���ك م�����ص��ط��ح��ة مت���اًم���ا على 
اإىل ذلك، يجب  بالإ�صافة  الأر���ض، 

حماذاة ركبتيك مع الوركني.
اأمام جهاز كمبيوتر،  اإذا كنت تعمل 

اأعلى  العني، ل  فاجعله يف م�صتوى 
اأو اأقل.

الطعام  وتناول  ال��وزن  اإنقا�ض 
ال�شحي:

اأثناء  ال���وزن  زي���ادة  عليك  يجب  ل 
لأن  ذل��ك  الظهر،  اآلم  مع  التعامل 
هذا �صوف ي�صع املزيد من ال�صغط 
ع��ل��ى ظ��ه��رك، وي��ج��ب ت��ن��اول طعام 

�صحى ي�صمل:
بالكال�صيوم،  ال��غ��ن��ي��ة  الأط���ع���م���ة 
واحلليب  احلم�صية  الفواكه  مثل 
واخل�صروات  وال����زب����ادي  واجل����نب 
ت�صاعد  وال��ربوك��ل��ي،  ال��ك��رن��ب  مثل 
على تقوية العظام، اأي�صا ، الأطعمة 
ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني )د( 
وال�صلمون  ال�صردين  مثل   ، مفيدة 

والبي�ض.

 اليوجا:
ب��ع�����ض مت���اري���ن ال��ي��وج��ا مي��ك��ن اأن 
الظهر  اآلم  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ت�����ص��اع��د 
وتقوية الع�صالت، واأظهرت درا�صة 
اأن  م��ري�����ص��ا   156 ع��ل��ى  اأج����ري����ت 
اآلم  اإيجابي على  اليوجا لها تاأثري 

اأ�صفل الظهر.

اآلم اأ�شفل الظهر هي م�شكلة �شائعة ميكن الوقاية منها وتخفيفها من خالل اتباع 
اتباعها  ميكن  التى  العالجات  اأبرز  على  نتعرف  التقرير  هذا  وفى  �شحية،  عادات 

."Step to health" لعالج اأمل اأ�شفل الظهر، وفقًا ملوقع

�شحة وتغذية
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�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية

�شادر من حمكة �ل�شارقة �الإحتادية 
�عالن حكم بالن�شر

 2018/8528 
املرفوعة من املدعي / �صركة ميدي�صت ميتلز )�ض م ح( 

�صد املدعي عليها ركن الأطالل لتجارة معدات املطابخ واملطاعم ذ م م 
نعلمك بانه قد �صدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�صار اليها ق�صى بالآتي : 

للمدعية مبلغا  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   : املحكمة مبثابة ح�صوريا  حكمت 
وثالثون  وثالثة  وت�صعمائة  الف  وع�صرون  )�صبعة  درهم(   27.933  .60( وقدره 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة  مع  فل�صا(  و�صتون  درهما 
ال�صدادالتام على ال تزيد الفائدة على ا�صل املبلغ املق�صى به وبالر�صوم وامل�صاريف 

وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر
   رقم 2019/8069   

املنذر : البنك العربي املتحد 
املنذر اإليه : تيكنوفا اإند�صريز - �ض ذ م م  - جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 69.923.977.16 درهم )فقط ت�صعة و�صتني 
مليون وت�صعمائة وثالثة وع�صرين الف وت�صعمائة و�صبعة و�صبعني درهم و�صتة ع�صر فل�صا ل 
غري( وما ي�صتجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم 
قبلكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�صداد  عن 
للزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع حق منفعة )تاأجري( العقار 
رقم 356 البالغ م�صاحته 5999.98 مر مربع مبنطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين باإمارة 
باإمارة دبي مع حفظ  التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008  ا�صتنادا اىل ن�صو�ض قانون الرهن  دبي 

كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : او�شي�ض لن �شبالي �شاين للتجارة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 307 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد ال مكتوم لالعمال اخلريية 
- الرقة  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 816333 رقم 
التنمية القت�صادية  التجاري : 1368240 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�صجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
العدل  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/10/29  دبي  ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
حماكم دبي بتاريخ   2019/10/29 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1006 
ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 4421764-
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  04 م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  او�شي�ض 
لن �شبالي �شاين للتجارة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2019/10/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/10/29
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية

�شادر من حمكة �ل�شارقة �الإحتادية 
�عالن حكم بالن�شر

 2018/7207 
املرفوعة من املدعي /�صركة البحرية الوطنية للتاأمني 

�صد املدعي عليها 1- جي�صان �صاه قدرت
2- جمال �صامل حممد مانع املانع   

نعلمك بانه قد �صدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�صار اليها ق�صى بالآتي 
:  حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :

- بالزام املدعي عليهما بدفع مبلغ 10137 درهم ع�صرة الف ومائة و�صبعة 
وثالثني درهما للمدعية. 

- والزمتهما بالر�صوم وامل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1279
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جريين جو�صيف جو�صيف ، هندي اجلن�صية 
بابو  ال�صيد/  اىل    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
جون �صيكاي ، هندي اجلن�صية مبوجب رخ�صة رقم )603402( با�صم / الرباق 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  امل�صلحة.  النجارة  ملقاولت 
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى 
اليه  امل�صار  الجراء  الت�صديق  على  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1281

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد عتيق �صعيد دعفو�ض ال�صويدي 
- الإمارات اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
100%  يف )�صوبر ماركت ف�صاء املدينة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
�صعيد  عتيق  را�صد  ال�صيد/  اىل  وذلك   )556302( رقم  رخ�صة  مبوجب 
دعفو�ض ال�صويدي - الإمارات اجلن�صية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

 �عالن بالن�شر باللغتني �لعربية و�الإجنليزية 
اىل املدعى عليه / �صفيان حممد �صعيد يو�صف حمدان - اردين اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد - يف الدعوى رقم 2019/4596 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :- الزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما 
بينهم بان ي�صددوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 71. 236.949 درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد  2- بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم 

بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   )10( رقم  اإدارة  مكتب  اأمام   ح�صورك  يقت�صي  لذا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
يف  للنظر  وذلك  �صباحا   8.30 ال�صاعة   ،  2019/11/13 املوافق  الربعاء  يوم  وذلك   ، امل�صتندات 
الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1283
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/حممد عتيق �صعيد دعفو�ض ال�صويدي 
- الإمارات اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
100%  يف )بقالة ال�صيد( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
رقم )603895( وذلك اىل ال�صيد/ را�صد عتيق �صعيد دعفو�ض ال�صويدي - 
الإمارات اجلن�صية. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 

بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1285

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد عتيق �صعيد دعفو�ض ال�صويدي 
- الإمارات اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  النجوى(  100%  يف )كافترييا 
دعفو�ض  �صعيد  عتيق  را�صد  اىلال�صيد/  وذلك   )769006( رقم  رخ�صة 
ال�صويدي - الإمارات اجلن�صية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد 

الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1289

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل حممد �صياء الرحمن ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل احل�ص�ض البالغة 100%  يف عبد اهلل حممد �صياء لتجارة القم�صة ، مبوجب رخ�صة رقم )760315( 
وذلك اىل ال�صيد/ منظور احمد حممد �صريف - باك�صتاين اجلن�صية - تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات 
اىل  القم�صة(  لتجارة  �صياء  حممد  )عبداهلل  من  التجاري  ال�صم  وتغيري  لخر  الرخ�صة  �صاحب  وتنازل 
املن�صوجات  )بيع  من  الن�صاط  وتغيري   )1 فرع  الرجالية  املالب�ض  وخياطة  القم�صة  لتجارة  احمد  )منظور 
املالب�ض  اىل)بيع  البدل(   - العربية  غري  الرجالية  املالب�ض  وحياكة  وخياطة  تف�صيل  بالتجزئة  والقم�صة 
الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة خياطة املالب�ض الرجالية العربية( وحتويل الرخ�صة من )رئي�صي اىل فرع رقم 
1 للرخ�صة رقم )731378(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1293

البيع والتنازل عن  الإمارات اجلن�صية يرغب يف  ال�صيدة/ حنان جواد علي -  بان  ليكن معلوما للجميع 
كامل ح�صته البالغة )1%( وذلك اىل ال�صيد/ مهند وليد جواد - �صوريا اجلن�صية كما يرغب ال�صيدة/ بنان 
عمر تامر - �صوريا اجلن�صية يف البيع عن كامل ح�صته البالغة )99%( وذلك اىل ال�صيد/ مهند وليد جواد 
- �صوريا اجلن�صية يف )عيادة �صماء ال�صام لطب ال�صنان( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
القانوين من )�صراكة اعمال مهنية( اىل )موؤ�ص�صة  ال�صكل  التعديالت الأخرى : تغيري  رقم )758190( 
اىل  مهنية(  اعمال  )�صراكة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري   : الأخرى  التعديالت  خدمات(.  بوكيل  فردية 
)موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1291
البيع  يرغب يف  �صوريا اجلن�صية   - ال�صيد/ م�صطفى مو�صى احل�صن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد / براء نذير طاهر اجلغبري - الردن 
اجلن�صية يف )معر�ض اليمني لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )761263( التعديالت الأخرى : تغيري الن�صاط التجاري من )جتارة �صيارات الركاب 
اىل  الرخ�صة  حتويل   - امل�صتعملة(  الركاب  �صيارات  جتارة   ، ت�صدير   ، )ا�صترياد  اىل  امل�صتعملة( 
امل�صتعملة( اىل )معر�ض  ال�صيارات  التجاري من )معر�ض اليمني لتجارة  فرع 1 - تغيري ال�صم 
الرام لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة - فرع 1( وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1287

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ مودا�صر ب�صري حممد ب�صري - باك�صتان اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ عمران م�صتاق حفيظ - الهند 
اجلن�صية وكذلك ال�صيد/ حممد مب�صر حممد ب�صري - باك�صتان اجلن�صية يرغب يف البيع عن 
يف  اجلن�صية  الهند   - حفيظ  م�صتاق  عمران  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�صته  كامل 
)ال�صالون املف�صل للحالقة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )560616( - 

التعديالت الأخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
يف  �لدعوى2019/767 جتاري جزئي - دبي 

والإ�صت�صارات  للمحاماة  ريان   / املحامي  بوكالة   - احل�صن  �صعيد  حممد  جمال   / املدعي 
القانونية - املعلن اليهم/ املدعي عليهم / الثاين / موليكودي �صوبر امانيان مانوج  الثالث 
/ �صركة عبيد حارب ملقاولت البناء - ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة 
لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الحد املوافق 2019/11/17 يف متام ال�صاعة 
العا�صرة والن�صف �صباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب 
ال�صارد - دبي ، القرهود - �صارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ، 
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإح�صار كافة امل�صتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري/ �شعيد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449                 

 دعوة حل�شور
   �الجتماع �الأول للخربة

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
يف  �لدعوى 2019/1243 جتاري كلي - دبي 

وال�صت�صارات  للمحاماة  اخلظر  موزة   / املحامي  بوكالة   - املتحد  العربي  املدعي/البنك 
القانونية - املعلن اليهم / املدعي عليهم /الأول / الكرو لل�صناعات )دبي( �ض ذ م م - الثاين 
/ �صركة الكرو لل�صناعات )اململكة العربية ال�صعودية( الثالث / نبيل رفيق داون زين الدين 
الرابع / �صلمان بن عبداهلل بن �صعد ال�صبيعي - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة 
لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني املوافق 2019/11/18 يف متام ال�صاعة 
العا�صرة �صباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - 
دبي ، القرهود - �صارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ، لذا 
امل�صتندات  اإح�صار كافة  يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري/ �شعيد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449                 

 دعوة حل�شور
   �الجتماع �الأول للخربة

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
يف �لدعوى رقم 1325 ل�شنة 2019 مدين جزئي - دبي

املقامة من / نيكول�ض جون جورج ال�صوب  
�صد املدعي عليها / واي اإم �صي ملقاولت البناء - �ض ذ م م  

من  تعيننا  مت  اأنه   ، املري  حميد  حممد   / احل�صابي  اخلبري  نحن  نعلن 
الواردة  احل�صابية  اخلربة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  الإبتدائية  دبي  حمكمة 
بحكم املحكمة ال�صادر بجل�صة 2019/10/22 يف الدعوى املذكورة اأعاله - 
كما نعلن املدعي عليه "واي اإم �صي ملقاولت البناء �ض ذ م م" ح�صور اإجتماع 
اخلربة املقرر له جل�صة يوم الإثنني املوافق 2019/11/18 يف متام ال�صاعة 
3.00 ع�صرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 - 

�صارع اآل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي / حممد حميد �ملري  

�إعالن �إجتماع �خلربة 

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�إعالن بالن�شر

�لدعوى رقم 1876 ل�شنة 2019
لدى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية �الإبتد�ئية

�لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لثالثة  
املرفوعة من /بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( 

�صد املدعي عليه / كاروبو�صامي باندي 
املدعي عليه )كاروبو�صامي باندي( مدعو للح�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
يوم  �صباحا   11.00 ال�صاعة  عقده  املقرر  امل�صرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد 
اخليمة  راأ�ض  )بنك  املدعي  البنك  وذلك مبقر  املوافق 2019/11/14  اخلمي�ض 
الوطني( - فرع دبي - الق�صي�ض 2 - �صارع دم�صق - بناية نهال خلف فندق تامي. 

م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
�خلبري �مل�شريف/معن ناظم �آل بريج   

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ركن الوائل للتجارة )�ض ذ م م(  
العنوان : مكتب ملك بنات حمد بن ثاين - ديرة - البطني - ال�صكل القانوين : ذات 
م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 545976 رقم القيد بال�صجل التجاري : 68303 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/25  وعلى 
الها�شمي  ح�شني  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ض  اأي  لديه  م��ن 
ملراجعة احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�صر احمد لوتاه - ديرة - ام 
هرير -  هاتف : 3885518-04 فاك�ض : 3885519-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�صر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير -  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04-3885518  :
ركن  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  للتجارة )�ض ذ م م( وذل��ك مبوجب  الوائ��ل 
2019/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/25 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : هون بارك اموبيليان لال�شتثمار - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب F2 ملك را�صد �صيف را�صد �صعيد حمر عني - املرقبات - ديرة - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 838661 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1422997 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
 2019/10/31 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/31 بتاريخ  دبي 
الزرعوين توريفا  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرا�ض  وعلى من لديه 
لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم )H1 - 3( ملك مركز حمر عني - ديرة - 
امل�صتندات  املرقبات   هاتف : 2689901-04 فاك�ض : 2689912-04 م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : مطعم مري كوريز )�ض ذ م م(  
العنوان : حمل رقم 13011 ملك دبي مول - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - ال�صكل القانوين 
التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   594617  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   :
التاأ�صري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 100213 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
 2019/11/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2019/11/7 بتاريخ  دب��ي 
للمحا�شبة  الفهد  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ض  وعلى من لديه 
القانونية  العنوان : مكتب رقم 206 ملك ال�صيخة مرمي ال مكتوم - بردبي - اخلليج 
امل�صتندات والأوراق  :    م�صطحباً معه كافة  التجاري - هاتف : 5596338-04  فاك�ض 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : الزرعوين توريفا لتدقيق احل�شابات
املرقبات     - دي��رة   - ع��ني  H1( ملك مركز حمر   - رق��م )3  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2689901-04 فاك�ض : 2689912-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية هون بارك 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اموبيليان لال�شتثمار - �ض ذ م م 
2019/10/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/31 وعلى 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ض  من لديه 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : الفهد للمحا�شبة القانونية
العنوان : مكتب رقم 206 ملك ال�صيخة مرمي ال مكتوم - بردبي - اخلليج 
دائرة  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  فاك�ض    04-5596338  : هاتف   - التجاري 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  مطعم مري كوريز )�ض ذ م م( وذل��ك مبوجب 
2019/11/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/7 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
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مليارات دولر ال�ستثمارات الإماراتية يف الربازيل  5
•• دبي-وام:

�صّجل امليزان التجاري بني الربازيل والدول العربية منواً ملحوظاً بن�صبة 
%50.57 على اأ�صا�ض �صنوي ما يعك�ض العالقات التجارية املتنامية بني 
اجلانبني بح�صب الغرفة التجارية العربية الربازيلية التي ت�صري الأرقام 
والدول  ال��ربازي��ل  بني  التجاري  التبادل  حجم  و�صول  عن  عنها  ال�صادرة 
العربية من 3.1 مليار دولر اإىل 4.68 مليار دولر يف الفرة من �صهر 

يناير اإىل �صهر اأكتوبر 2019 مقارنًة بالفرة نف�صها من العام املا�صي.
ون�صرت الغرفة التجارية العربية الربازيلية هذه الأرقام بعد زيارة الدولة 
التي قام بها الرئي�ض الربازيلي جايري بول�صونارو اإىل دولة الإمارات حيث 
الطريق  مهد  ما  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  ثماين  خاللها  البلدان  وقع 
بنحو  ت��ق��در حالياً  ال��ت��ي  ال��ربازي��ل  الإم��ارات��ي��ة يف  ال�صتثمارات  م��ن  مل��زي��د 
الإمارات  اإىل  الربازيلية  ال�����ص��ادرات  اإج��م��ايل  بلغ  فيما  دولر  مليارات   5
1،876.63 مليون دولر اأي بارتفاع بن�صبة %11.9 عن العام املا�صي يف 
حني بلغت �صادرات حلوم الدجاج الربازيلية اإىل الدولة 474.12 مليون 
دولر بارتفاع بن�صبة %13.24 عن العام املا�صي، كما و�صل حجم التدفق 
التجاري بني الربازيل ودولة الإمارات اإىل 2.12 مليار دولر منذ بداية 

العام حتى �صهر �صبتمرب 2019 اأي بارتفاع بلغ %28 عن العام املا�صي.
الدول  اإىل  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�����ص��ادرات  اأن  الغرفة  اإح�صائيات  اآخ���ر  واأظ��ه��رت 
العربية بلغت 37،142.82 األف طن بقيمة 10.34 مليار دولر خالل 
من  ال��ربازي��ل  واردات  بلغت  فيما   2019 اأك��ت��وب��ر  اإىل  يناير  م��ن  ال��ف��رة 
األف طن   13،817.07 اأي ما ميثل  5.65 مليار دولر  العربية  ال��دول 
من املنتجات يف حني و�صل التدفق التجاري الربازيلي اإىل الدول العربية 

اإىل 50،959.89 األف طن بقيمة 15.99 مليار دولر.
و�صملت قائمة ال�صلع الربازيلية امل�صدرة اإىل الدول العربية ق�صب ال�صكر 
واللحوم  ال�صلب  ب�صكله  كيميائياً  النقي  وال�صكروز  ال�صمندر  ق�صب  اأو 
وخامات  واملجمدة  الطازجة  ال��دواج��ن  من  لالأكل  ال�صاحلة  وخملفاتها 
البقري  واللحم  وال���ذرة  احلديد  برييت  ذل��ك  يف  مبا  ومركزاتها  احلديد 
الأملنيوم  وهيدروك�صيد  الأمل��ن��ي��وم  واأك�����ص��ي��د  ال�صناعي  الأمل��ن��ي��وم  واأك�����ص��ي��د 

وال�صيارات وغريها من املركبات املعدة لنقل الركاب.
املعدين  ال��وق��ود  ف�صملت  العربية  ال��دول  ال��ربازي��ل من  واردات  اأم��ا معظم 
وامللح  والأ���ص��م��دة  املعدنية  وال�صموع  البيتومني  وم��واد  املعدنية  وال��زي��وت 
والكرببت والربة واحلجارة ومواد التج�صي�ض واجلري وال�صمنت واملواد 
من  وغ��ريه��ا  وال��رخ��وي��ات  وال��ق�����ص��ري��ات  والأ���ص��م��اك  الع�صوية  الكيماوية 

الالفقاريات املائية الأخرى.

»دو« حتقق �سرعة حتميل البيانات عرب �سبكة اجليل 
اخلام�س امل�ستقلة بواقع 2 جيجابت يف الثانية

•• دبي- وام: 

عن  املتكاملة  لالت�صالت  الإم����ارات  ل�صركة  التابعة  “دو”  �صركة  اأعلنت 
متكنها من اإجناز معدل �صرعة تنزيل وحتميل البيانات عرب �صبكة م�صتقلة 
من اجليل اخلام�ض بواقع 2 جيجابت يف الثانية با�صتخدام موجة حاملة 
100 ميجاهريتز يف النظام ال��رددي / واح��دة مع عر�ض نطاق ت��رددي 
التي  امل�صتقلة  اخلام�ض  اجليل  �صبكة  جتربة  اإن  وق��ال��ت:   ./Band C
املرحلة  اإىل  النتقال  �صعيد  على  لف��ت��اً  ت��ط��وراً  متثل  م��وؤخ��راً  دو  اأجرتها 
الآن  اأ�صبحت  والتي  التجارية  اخلام�ض  اجليل  �صبكة  تطور  من  التالية 
عرب  البيانات  وحتميل  تنزيل  �صرعة  معدل  اإكمال  بعد  الواقع  اإىل  اأق��رب 
�صبكة م�صتقلة من اجليل اخلام�ض بواقع 2 جيجابت يف الثانية با�صتخدام 
ترددي  نطاق  عر�ض  مع  جيجاهرتز   3.5 ت��ردد  يف  واح��دة  حاملة  موجة 
100 ميجاهريتز. وجنحت دو خالل التجربة يف حتقيق معدل �صرعة بلغ 
1.8 جيجابت يف الثانية تقريباً يف عملية تنزيل البيانات و213 ميجابت 
ال�صتجابة  زمن  خف�ض  مع  ال�صبكة  عرب  البيانات  حتميل  عند  الثانية  يف 
اإىل اأقل من 10 مللي يف الثانية. و قال �صليم البلو�صي الرئي�ض التنفيذي 
للتكنولوجيا يف �صركة الإمارات لالت�صالت املتكاملة “نفخر اليوم بتحقيق 
تنزيل  �صرعة  م��ع��دل  يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  امل�صبوق  غ��ري  الإجن���از  ه��ذا 
وحتميل البيانات عرب �صبكة م�صتقلة من اجليل اخلام�ض مما ي�صكل عالمة 
فارقة يف تاريخ قطاع الت�صالت يف دولة الإمارات العربية املتحدة وي�صع 
حجر الأ�صا�ض لال�صتفادة من اإمكانيات �صبكة اجليل اخلام�ض وت�صخريها 
خلدمات الإن�صان وقطاعات الأعمال يف الدولة مبا يتما�صى مع روؤى املدينة 

الذكية واأهداف الأجندة الوطنية«.

دبي لل�سياحة  تناق�س �سبل التعاون مع �سركائها حتقيقا 
لأهداف »ا�سرتاتيجية ال�سياحة 2025-2022«

•• دبي -وام:

اطلعت دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي “دبي لل�صياحة” �صركاءها 
ال�صياحة  قطاع  م�صتجدات  اآخر  على  بالإمارة  وال�صفر  ال�صيافة  يف قطاعي 

والأداء الإيجابي الذي حققه خالل الفرة املا�صية من العام اجلاري.
املبتكرة  الت�صويقية  واحلمالت  املبادرات  علي  ال�صركاء  الدائرة  اأطلعت  كما 
التي تنّفذها الدائرة على مدار العام لتعزيز �صمعة دبي العاملية وزيادة اأعداد 
الفر�ض  وا�صتثمار  اجل��اري��ة  التح�صريات  اإىل  بالإ�صافة  الدوليني  ال���زّوار 
ف�صال عن توحيد الروؤى  2020 دبي”  “اك�صبو  التي �صتوفرها ا�صت�صافة 
قاعدة م�صركة  واإيجاد  املن�صودة  الأه��داف  لتحقيق  اجلميع  وتكاتف جهود 
يتما�صى  الأط��راف مبا  والبّناء بني خمتلف  املثمر  التعاون  باأوجه  لالرتقاء 

مع ا�صراتيجية ال�صياحة 2025-2022.
�صارك يف اللقاء الذي عقد يف مبنى الدائرة الرئي�صي موؤخرا �صعادة هالل �صعيد 
املري املدير العام لدائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي”دبي لل�صياحة” 
ال�صياحة  �صركات  وممثلي  التنفيذيني  امل��دراء  كبار  من  جمموعة  بح�صور 
وال�صفر وال�صيافة والطريان يف الإمارة ومن بينها: طريان الإمارات وفالي 
دبي وجمريا وماريوت الدولية وجمموعة فنادق اإنركونتيننتال وجمموعة 
احلبتور واأتالنتي�ض النخلة وجمموعة اإعمار لل�صيافة وغريها. وقال �صعادة 
هالل �صعيد املري : نهدف من خالل تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية مع 
والتوّجهات  التطّورات  اآخر  على  اإطالعهم  اإىل  ال�صياحة  قطاع  يف  �صركائنا 
التي ي�صهدها �صوق ال�صفر العاملي اإىل جانب م�صتجّدات واأداء ال�صوق املحلي 
وكذلك تقدمي �صرح حول احلمالت الت�صويقية املتنّوعة واملبادرات واجلهود 
التي تبذلها الدائرة من اأجل جذب املزيد من الزّوار اإىل املدينة مبا ي�صاهم 
طليعة  يف  دائماً  دب��ي  تكون  واأن  للزيارة  لة  مف�صّ كوجهة  مكانتها  تعزيز  يف 
خالل  نحر�ض  كما  اإليها  بال�صفر  �صى  يوحُ التي  العاملية  ال�صياحية  الوجهات 
مبا  �صوياً  والعمل  التطورات  مواكبة  على  ال�صركاء  حّث  على  اللقاءات  هذه 

يتوافق ويتما�صى مع ا�صراتيجية ال�صياحة 2025-2022«.

جمل�س �سيدات اأعمال عجمان ي�سارك يف فعاليات املنتدى العربي للمراأة العاملة بالقاهرة
•• عجمان ـ الفجر 

غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ممثلة 
ت�صارك  عجمان  اأعمال  �صيدات  مبجل�ض 
للمراأة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
العمل  منظمة  تنظمه  ال���ذي  ال��ع��ام��ل��ة 
من  “التمكني  ع���ن���وان  حت���ت  ال��ع��رب��ي��ة 

منظور التنمية امل�صتدامة«.
علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  وثمنت 
 � ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  اإدارة  ع�����ص��و جم��ل�����ض 
�صيدات  جم��ل�����ض  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة 
العربية  احلكومات  دور  عجمان،  اأعمال 
اإقت�صادياً،  امل��راأة  متكني  على  وحر�صها 
التنمية  تاأثري ذلك على حتقيق  ومدى 
ال�صاملة وامل�صتدامة، كما اأ�صادت بالدعم 

ال���ك���ب���ري وال������الحم������دود م����ن ال���ق���ي���ادة 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
اأ�صبحن  املتحدة ل�صيدات الأعمال حتى 

ي�صاهمن ب�صكل موؤثر يف الناحت املحلي.
موؤكدة اأن جمل�ض �صيدات اأعمال عجمان 
حري�ض على زيادة م�صاركاته اخلارجية 
ك���اف���ة اجلهات  م���ع  ال���ت���ع���اون  و����ص���م���ان 
وحتفيزهن  الأع���م���ال  ���ص��ي��دات  خل��دم��ة 

على ا�صتدامة اأعمالهن.
على  عقد  ال��ذي  املنتدى  اأعمال  وح�صر 
م���دى ي��وم��ني يف ال���ق���اه���رة، ع��ب��ري عيد 
�صيدات  م��ك��ت��ب جم��ل�����ض  م���دي���ر  ال���ف���رج 

اأعمال عجمان واأمينة عبيد املهريي.
و�����ص����ه����دت اأع������م������ال امل����ن����ت����دى اإط�������الق 
بعمل  للنهو�ض  العربية  ال�صراتيجية 

التنمية  اأه���داف  اإط��ار  العربية يف  امل���راأة 
املنتدى  تناول  كما   ،2030 امل�صتدامة 
ن��ق��ا���ص��ي��ة حت���ت عناوين  ث����الث ح��ل��ق��ات 
العاملة  للمراأة  القت�صادي  “التمكني 
والت�صامني  الج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ص��اد   �
التنموي  والإع��������الم  ت���ن���م���وي،  ك��ب��دي��ل 
ريادة  و  الج��ت��م��اع��ي،  للنوع  امل�صتجيب 

الأعمال الن�صائية � مقومات النجاح«.
بدور  ال��ف��رج،  اأ���ص��ادت عبري  م��ن جانبها 
امل��ن��ت��دى يف ت��وف��ري م��ظ��ل��ة دول���ي���ة تعزز 
جتارب �صيدات العمال واجلهات املعنية 
بدعم ومتكني املراأة العربية، ل�صيما اأن 
حماور املنتدى �صلطت ال�صوء على عدد 
املراأة  م�صرية  تعزز  التي  املوا�صيع  م��ن 
معايري  “دور  ومنها  وريادتها  العربية 

وت�صريعات العمل العربية يف توفري بيئة 
العمل الالئقة لتعزيز م�صاركة املراأة يف 
العاملة  املراأة  وم�صاركة  التنمية،  برامج 
منظمات  يف  ال����ق����رار  ���ص��ن��ع  م���راك���ز  يف 
العمال والعمال � �صبياًل حلماية حقوق 
املراأة العاملة وزيادة م�صاركتها يف ا�صواق 
ال��ع��م��ل،  ودور ���ص��ي��ا���ص��ات ال��ت��وظ��ي��ف يف 
العاملة،  القوى  يف  امل���راأة  م�صاركة  دع��م 
للنوع  امل�صتجيب  ال��ت��ن��م��وي  الع����الم  و 
الجتماعي  الق��ت�����ص��اد  و  الج��ت��م��اع��ي، 
والت�صامني كبديل تنموي يحقق تكافوؤ 
ال��ف��ر���ض وامل�������ص���اواة واإح�������ص���اءات �صوق 

العمل امل�صتجيبة للنوع الجتماعي« . 
وع��ل��ى ه��ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى نحُظم 
ومعر�ض  الأعمال  رائ��دات  دعم  معر�ض 

ا�صتعرا�ض  ومت  احل���رف���ي���ات  م��ن��ت��ج��ات 
الت�صويق  يف  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب  اأب����رز 
ت�صويق  اأف�صل  وم�صابقة  الل��ك��روين  
املنتدى  ان  ب��ال��ذك��ر  ال���ك���روين. ج��دي��ر 
���ص��ه��د ح�����ص��ورا م��وؤ���ص�����ص��ي��اً لف���ت���ا لعدد 
العربية  ال����دول  يف  ال��ع��م��ل  وزارات  م��ن 
الدول  يف  الأع��م��ال  اأ���ص��ح��اب  ومنظمات 
ال��ع��م��ال يف الدول  ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات 
ال��ع��رب��ي��ة وع�����ص��وات جل��ن��ة ����ص���وؤون عمل 
لنقابات  الدويل  العربية والحتاد  املراأة 
العامة جلامعة  والأمانة  العرب  العمال 
والأ�صرة  امل����راأة  “اإدارة  العربية  ال���دول 
امل�صتدامة”  التنمية  – اإدارة  والطفولة 
املعنية  واملنظمات  الهيئات  من  وغريها 

بتمكني املراأة.

•• دبي-الفجر: 

ت��ق��ري��ر ���ص��ادر ع��ن ق��ط��اع الت�صجيل  اأظ��ه��ر 
وال��رخ��ي�����ض ال��ت��ج��اري يف اق��ت�����ص��ادي��ة دبي 
هندي  اأعمال  رجل   246،737 اأن  موؤخراً 
فاعلة  اأع��م��ال  رخ�صة   64،360 ميتلكون 
اإمارة دبي، وت�صتحوذ الأن�صطة التجارية  يف 
ع��ل��ى ال��ن�����ص��ب��ة الأك����رب م��ن رخ�����ض اأ�صحاب 
49،900 رخ�صة  املن�صاآت من الهند بواقع 
“%77.5” وو�صل عددهم يف هذا الن�صاط 
املهنية  الأن�صطة  تليها   ،  212،500 اإىل 
بواقع 13،037 رخ�صة )30،153 فرد(، 
�صناعية  رخ�����ص��ة   1،404 اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�صياحية  رخ�����ص��ة  و19  ف�����رد(،   4،042(
الهندية  ال�صركات  و�صاهمت  فردا”.   42“
اإىل  854،234 وظيفة  اإ�صافة  الفاعلة يف 

�صوق العمل.
تعترب الهند من اأبرز القت�صاديات واأكرها 
���ص��راك��ة م���ع اإم������ارة دب����ي ودول������ة الإم������ارات 
تاريخ  وه��ن��اك  ع��ام،  ب�صكل  املتحدة  العربية 
عريق من النتائج الطبية والعالقات املتينة 
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن. وت��و���ص��ح الأرق����ام اأن 
ال��وج��ه��ات املف�صلة  ت��ع��د ع��ل��ى ق��ائ��م��ة  دب���ي 
الإمارة  به  ملا تتمتع  الهنود  الأعمال  ورجال 
م��ن م��وق��ع ا���ص��رات��ي��ج��ي واق��ت�����ص��اد متنوع، 

اأهلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية  ال�����ص��م��ات  وه����ي م���ن 
ل��ت��ك��ون م��رك��ز ج���ذب ل��رج��ال الأع���م���ال من 
العامل، ف�صاًل عّما توفره من  اأنحاء  جميع 
ميزات كثرية وفر�ض جتارية ل ح�صر لها، 
ك��م��ا مت��ك��ن��ت دب���ي م��ن حت��ق��ي��ق ال�����ص��دارة يف 
بيئة  وج���ود  خ��الل  م��ن  الإقليمي  حميطها 
واملناخ  وال���ص��ت��ث��م��ار  وال��ع��م��ل  للعي�ض  اآم��ن��ة 
ا�صتقطاب  على  ال��ق��ادر  املتنوع  الق��ت�����ص��ادي 
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال ك��اف��ة، واأن�����ص��ط��ة النمو 

الواعدة وال�صناعات اجلديدة. 
ورئي�ض  موؤ�ص�ض  كوتيكولون،  في�صل  وق��ال 
جمل�ض اإدارة �صركة “كي اإيه اإف القاب�صة”: 
القليلة  العامل  دب��ي واح��دة من م��دن  “تعد 
مدار  ع��ل��ى  ا�صتثنائياً  حت���وًل  ���ص��ه��دت  ال��ت��ي 
ال��ع��ق��ود ال��ث��الث��ة امل��ا���ص��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه���ا تقف 
النجاح  ق�����ص�����ض  اأ����ص���ه���ر  م����ن  ع�����دد  وراء 
ملوقعها  نظراً  فقط  لي�ض  العامل،  يف  امللهمة 
بعيدة  ال���روؤي���ة  بف�صل  ب��ل  ال���ص��رات��ي��ج��ي، 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  الأم����د 
لدولة الإمارات العربية املتحدة. وباعتباري 
فقد  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ي�صتثمر  ه��ن��دي��اً  م��واط��ن��اً 
�صهدت بنف�صي ما تقدمه احلكومة من دعم 
القاب�صة‘  اإف  اإي���ه  ’كي  �صركة  �صاعد  ق��وي 
ويف  ال��ع��امل��ي��ة.  جن��اح��ه��ا  ق�صة  ت�صطري  ع��ل��ى 
بني  تربط  التي  الرا�صخة  العالقات  �صوء 

ال�صتثماري  واملناخ  والهند،  الإم���ارات  دول��ة 
بل  متوا�صل  باهتمام  دب��ي  حتظى  امل�صجع، 

و�صريع النمو من ال�صركات العاملية«.
و�صّلط التقرير ال�صوء على توزيع الرخ�ض 
اإمارة  يف  الرئي�صية  املناطق  ح�صب  الهندية 
الن�صبة  دي�����رة  م��ن��ط��ق��ة  دب�����ي، ح��ي��ث ح�����ازت 
الأكرب باإجمايل 34،396 رخ�صة، ومن ثم 
منطقة بر دبي 29،866 رخ�صة، ومنطقة 
حتا بواقع 98 رخ�صة جتارية. اأما بالن�صبة 
اأعلى  ح�صب  على  الهندية  الرخ�ض  لتوزيع 
جاءت  دب���ي،  اإم����ارة  يف  فرعية  مناطق  ع�صر 
برج  تلتها  الأوىل،  املرتبة  يف  نايف  منطقة 
بور  نا�صر،  الكرامة، عيال  املرر،  ثم  خليفة، 
التجاري  امل��رك��ز  ���ص��رق،  ال��ع��ن��ز  ه���ور  �صعيد، 

الأول، القرهود، والق�صي�ض الأوىل.
ومن حيث الأ�صكال القانونية لرخ�ض رجال 
رخ�صة   53،099 ت��اأت��ي  ال��ه��ن��ود،  الأع��م��ال 
ك�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة؛ بالإ�صافة 
و3،622  ف��ردي��ة؛  موؤ�ص�صة   5،951 اإىل 
موؤ�ص�صة اأعمال مدنية؛ و644 فرع ل�صركة 
�صركة  ج��ان��ب  اإىل  اأخ����رى،  اإم����ارة  مقرها يف 
الواحد  ال�صخ�ض   - ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صركة  اأج���ن���ب���ي���ة؛  ���ص��رك��ة  ف����رع  )ذ.م.م.(؛ 
مقرها  موؤ�ص�صة  ���ص��رك��ة/  ف���رع  ت�صامنية؛ 
فرع  ع��ام��ة؛  م�صاهمة  �صركة  ح��رة؛  منطقة 

منتدى  ب�صيطة؛  تو�صية  خليجية؛  �صركة 
ومكتب  خ��ا���ص��ة؛  م�صاهمة  اأع���م���ال؛  رج����ال 

ارتباط حكومي.
الرئي�صية  الأن�����ص��ط��ة  اأب�����رز  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
الهندية  اجلن�صية  م��ن  امل��ن�����ص��اآت  لأ���ص��ح��اب 
كاًل من املقاولت وما يتعلق بها؛ جمموعة 
اللكرونيات؛ جمموعة املالب�ض اجلاهزة؛ 
والتنظيف؛ جتارة  املباين واحلرا�ض  �صيانة 
املعدات امليكانيكية والهند�صية؛ ال�صت�صارات - 
الإدارة واملعلومات؛ جتارة مواد البناء؛ النقل 
واملقاهي؛  امل��ط��اع��م  وال��ت��خ��زي��ن؛  وال�����ص��ح��ن 
جت��ارة امل��ج��وه��رات؛ جت��ارة امل���واد الغذائية؛ 
والأدوات  ال��ك��ت��ب  جت����ارة  الأدوي�������ة؛  جت����ارة 
الكهربائية  الأج����ه����زة  ا����ص���الح  امل��ك��ت��ب��ي��ة؛ 
جتارة  الكهربائيات؛  جت��ارة  والإلكرونية؛ 
الب�صر؛  الطبية وخدمات فح�ض  النظارات 
الدعاية والإعالن؛ مكاتب الطباعة؛ جتارة 
املجمعات  وجمموعة  ال�صيارات؛  غيار  قطع 

ال�صتهالكية.
رخ�صة   315 اأن  اأي�����ص��اً  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
اإ�صدارها للجن�صية الهندية عام  جتارية مت 
فعالة  �صركة   108 يعمل  زال  ول   ،1963
الرخ�ض  ه��ذه  وت��وزع��ت  ال��ي��وم،  لغاية  منها 
ح�صب الأن�صطة كالتايل: الأن�صطة التجارية 
و�صلت اإىل 98 رخ�صة، تبعتها املهنية )9( 

وال�صناعية )رخ�صة واحدة(. 
عام  يعترب   2019 ع��ام  اأن  التقرير  واأ���ص��ار 
جذب لرجال الأعمال من اجلن�صية الهندية 
حيث و�صل عدد الرخ�ض التجارية اجلديدة 
مملوكة  رخ�صة   5،536 نحو  ال��ي��وم  حتى 
لأ���ص��ح��اب امل��ن�����ص��اآت م��ن ال��ه��ن��د ب��ل��غ عددهم 
19،495 فرد الأمر الذي يوؤكد ا�صتمرارية 
اقت�صاد دبي يف م�صريته التنموية الطموحة 
وتر�صيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على 

م�صتوى املنطقة والعامل.

 مب�شاركة اأكرث من 50 متحدثًا يف 12 جل�شة و5 ور�شات عمل 

»منتدى ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر« ينطلق غدًا

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 
ال���دورة اخلام�صة  الث��ن��ني  غ��داً  تنطلق 
لال�صتثمار  ال�������ص���ارق���ة  م���ن���ت���دى  م����ن 
اجلواهر  م��رك��ز  يف  امل��ب��ا���ص��ر  الأج��ن��ب��ي 
ل��ل��م��ن��ا���ص��ب��ات وامل�����وؤمت�����رات ع��ل��ى مدى 
يومني، مب�صاركة اأكر من 50 متحدثاً 
متثل  �صخ�صية   1500 نحو  وح�صور 
خمتلفة  اقت�صادية  ومنظمات  �صركات 
ونخبة من خرباء القت�صاد واملال وقادة 
الأعمال على امل�صتوى املحلي والإقليمي 

والدويل.
وينظم املنتدى، الذي تت�صمن فعالياته 
وملتقى  ع��م��ل  ور���ص��ات  و5  جل�صة   12
ال�صارقة  م��ك��ت��ب  امل�������ايل،  دب�����ي  ل�������ص���وق 
)ا�صتثمر  املبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار 
ال�صارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  ال�����ص��ارق��ة(،  يف 
ل���ال����ص���ت���ث���م���ار وال���ت���ط���وي���ر )������ص�����روق(، 
يف  امل�صتقبلية  “التوجهات  �صعار  حت��ت 

ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر«. 
املنتدى  اأع����م����ال  اف���ت���ت���اح  يف  وي���ت���ح���دث 
�صلطان  امل��ه��ن��د���ض  م��ع��ايل  الأول  ل��ل��ي��وم 
القت�صاد،  وزي��ر  املن�صوري،  �صعيد  ب��ن 
ال�صركال  ج��ا���ص��م  ب���ن  م�����روان  و���ص��ع��ادة 
ال�صارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ومو  )���ص��روق(،  والتطوير  لال�صتثمار 
الرئي�ض  م��ن�����ص��ب  ���ص��غ��ل  ال����ذي  ج����ودت 
اإك�ض  ال�صابق لالأعمال يف �صركة غوغل 
حللول التكنولوجيا، يف حني �صيتحدث 

متخ�ص�صون،  خ���رباء  يقدمها  خ��ا���ص��ة 
وت���ت���م���ح���ور ح������ول م�����ص��ت��ق��ب��ل ال����ذك����اء 
م�صتقبل  يف  والب���ت���ك���ار  ال���ص��ط��ن��اع��ي، 
ال�صينمائي  امل�صهد  وت��ع��زي��ز  التقنيات، 
ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل )����ص���ي���ن���اري���وه���ات الأع����م����ال 

واملجتمع(.  

اأع��م��ال ال��ي��وم ال��ث��اين، حممد  يف افتتاح 
ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����ص��رخ  جمعة 
املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  لال�صتثمار  ال�صارقة 

)ا�صتثمر يف ال�صارقة(.

جل�شة  12
وت��ق��دم ال����دورة اخل��ام�����ص��ة م��ن املنتدى 
ثماين جل�صات حوارية تتناول تطبيقات 
قطاع  على  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
اأجل  م��ن  املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
وم�صتقبل  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق 
املتجددة،  وال��ط��اق��ة  البيئة  ال�صتدامة 
وم�������ص���ت���ق���ب���ل ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ال���ي���ة، 
وم�صتقبل تطوير البنية التحتية عالية 
اجلودة، وال�صتثمار يف ال�صارقة، وتوفري 
م�صادر التمويل لت�صريع النمو امل�صتدام 
الرقمية  التقنيات  لل�صركات، وم�صتقبل 
العاملي،  الق���ت�������ص���اد  ع���ل���ى  وت����اأث����ريه����ا 
وم�صتقبل التعليم واإعادة تاأهيل الكوادر 

لتعزيز النمو الرقمي.
اأرب��ع جل�صات  املنتدى  فعاليات  وت�صمل   

م�شارك ميثلون  1500
 �شركات وموؤ�ش�شات عاملية

م�صارك   1500 امل��ن��ت��دى  وي�صتقطب 
ميثلون �صركات وموؤ�ص�صات عاملية كربى 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
جرنال  مثل  وامل�صرفية،  وال�صتثمارية 
اإل�����ك�����ري�����ك، وه�������������واوي، وجم���م���وع���ة 
و�صن�صري  ووافتك،  لالأعمال،  اأك�صفورد 
�صبي�صليز،  را���ص��ل  و���ص��ارل��ز  فاينان�صال، 
و�صافيل�ض للتطوير العقاري، وجمموعة 
ذا اإيكونوم�صت، وجمموعة �صوميتومو، 
وب����ن����ك ال����ي����اب����ان ل���ل���ت���ع���اون ال��������دويل، 
وميت�صوبي�صي هيتا�صي لأنظمة الطاقة، 
�صتاندرد  وب��ن��ك  و���ص��رك��اه،  وروت�����ص��ي��ل��د 

ت�صارترد، وجمموعة هريمي�ض املالية. 

ور�ض عمل تفاعلية ومتخ�ش�شة
تت�صمنها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور�����ض  وت�����ص��م 
فعاليات املنتدى، حلقات �صبابية تتناول 
الرقمنة  ع�����ص��ر  يف  ال�����ص��ب��اب  م�صتقبل 
يتحدث فيها مو ج��ودت، رائ��د الأعمال 

ل�صركة  ال�صابق  الأع��م��ال  ق�صم  ورئي�ض 
التكنولوجيا،  حل��ل��ول  اإك�ض”  “غوغل 
اأجل  م���ن  “حل  ك��ت��اب��ه  ���ص��ي��وق��ع  ال�����ذي 
يف  )ا����ص���ت���ث���م���ر  م��ن�����ص��ة  يف  ال�صعادة” 

ال�صارقة( يف اليوم الأول من املنتدى.
ل�صركة  عمل  ور���ض  املنتدى  ينظم  كما 
ال�صتثمار  م�صتقبل  ح���ول  “ويفتك” 
الت�صجيل  ودائ������رة  امل��ب��ا���ص��ر،  الأج��ن��ب��ي 
العقاري يف ال�صارقة حول ال�صتثمار يف 
وملوؤ�ص�صة  بال�صارقة،  العقارية  امل�صاريع 
ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية “رواد” 
حول دور احلكومة يف دعم رواد الأعمال، 
بعنوان  تفاعلية  ور���ص��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مب�صاركة  الأعمال”  جم��ال  يف  “املراأة 
اأ�صماء حممد ن�صريي، كاتبة ومر�صحة 
للدكتوراة، ونورة جا�صم ال�صركال، فنانة 
وم�صممة جموهرات “نورة ال�صركال”، 
واملدير  امل��وؤ���ص�����ض  ال���زع���اب���ي،  وف��اط��م��ة 
التنفيذي ل�صتوديو D04.  ي�صار اإىل 
اأن منتدى ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي 
املبا�صر، الذي انطلقت دورته الأوىل يف 
ال�صارقة  اإم��ارة  2015، ينظم يف  العام 
�صنوياً، ويعزز من مكانة دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح����دى 
اجل��اذب��ة لال�صتثمار يف  ال��وج��ه��ات  اأه���م 
ي���ع���ًرف بروؤية  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
ال�صارقة لال�صتثمار وتوقعاتها لقت�صاد 
ل�صتقطاب  م�صاعيها  ويدعم  امل�صتقبل، 
اخلارجية،  ال���ص��ت��ث��م��ارات  م���ن  امل���زي���د 
وت���روي���ج ال��ف��ر���ض ال��ت��ي ت��وف��ره��ا عرب 
خمتلف القطاعات احليوية على نطاق 

عاملي.

اقت�شادية دبي: 64،360 من�شاأة اأعمال بدبي مملوكة من قبل 246،737  رجل اأعمال هندي 

�ساهمت ال�سركات الهندية يف اإ�سافة 854,234 وظيفة اإىل �سوق العمل
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•• ال�شارقة-الفجر:

ت�شتعد غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة ممثلة مبركز ال�شارقة لتنمية ال�شادرات، للم�شاركة يف معر�ض 
الإن�شاءات  اأعمال  يف  املخت�ض  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  الأ�شخم  املعر�ض  الكبار”،  “اخلم�شة 
واملقاولت وحلول البناء، والذي �شيعقد خالل الفرتة من 25 اإىل 28 نوفمرب اجلاري، يف مركز دبي 
الدويل للمعار�ض واملوؤمترات، وذلك يف خطوة تهدف من خاللها الغرفة اإىل تعزيز ال�شناعات املحلية 

وفتح قنوات ت�شديرية جديدة لل�شركات الإماراتية يف الأ�شواق الإقليمية والدولية.

»مالية عجمان« تعزز 
الوعي ال�سريبي يف الإمارة

•• عجمان-وام:

اآل علي  اأح��م��د  اأك����د ���ص��ع��ادة م����روان 
املالية يف عجمان  الدائرة  مدير عام 
خالل  اجلهود  تعزيز  على  احلر�ض 
الفرة املتبقية من العام 2019 يف 
الإمارة،  يف  ال�صريبية  التوعية  ن�صر 
و�صعت  ال�����دائ�����رة  اأن  اإىل  م�������ص���ريا 
املتخ�ص�صة  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة 
الوعي  وت��ع��زي��ز  دع����م  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
مكتب  اإن  علي  اآل  وق��ال  ال�صريبي. 
نفذ  ب��ال��دائ��رة  ال�صريبية  ال�����ص��وؤون 
املجموعة  جل���ه���ات  ت���وع���وي���ة  خ��ط��ة 
ت�صمنت  ال�صريبية حلكومة عجمان 
لكافة اجلهات  ت��وع��وي��ة  ور����ض  اجل��ه��ات و3  م��ن  للعديد  ت��وع��وي��ة  زي����ارات 
الحتادية  الهيئة  مع  بالتعاون  وذل��ك  الم��ارة  داخ��ل  وامل�صتقلة  احلكومية 
خاللها  مت  اجلامعية  املدينة  وكلية  وال�صناعة  التجارة  وغرفة  لل�صرائب 
عن  ال�صادرة  والتو�صيحات  امل�صافة  القيمة  ب�صريبة  �صاملة  توعية  عمل 
الهيئة والرد على ال�صتف�صارات ال�صريبية وغريها من الأمور ال�صريبية 
19 اجتماعا لفريق �صريبة القيمة امل�صافة  اأنه مت عقد  الهامة. واأو�صح 
الفرة  خ��الل  امل��ث��ارة  ال�صريبية  واملو�صوعات  الق�صايا  ملناق�صة  بالدائرة 
املا�صية كما قامت دائرة املالية ب�صفتها الع�صو املمثل للمجموعة ال�صريبية 
حلكومة عجمان بتقدمي كافة القرارات ال�صريبية للمجموعة ال�صريبية 
حلكومة عجمان يف مواعيدها القانونية وعدد 6 اإقرارات �صريبية بن�صبة 

اإلتزام 100 يف املئة.
وقال اإن مكتب ال�صوؤون ال�صريبية قام بالتعاون مع فريق �صريبة القيمة 
من  ال���واردة  ال�صريبية  ال�صتف�صارات  كافة  على  بالرد  بالدائرة  امل�صافة 
التوا�صل  قنوات  خ��الل  من  عجمان  حلكومة  ال�صريبية  املجموعة  دوائ��ر 
التي وردت عن  او تلك   FINANCE الدوائر على نظام  املفتوحة مع 
طريق الربيد الإلكروين اإ�صافة اىل الجتماعات املبا�صرة مع العديد من 
الدوائر للتوعية والتدريب العملي على تطبيق بع�ض املعامالت ال�صريبية 

على نظام احل�صابات ال�صريبية املطبق خالل الفرة املا�صية.
واأ�صار مدير عام الدائرة املالية بعجمان اإىل اأن مكتب ال�صوؤون ال�صريبية 
ع��م��ل خ���الل ال��ف��رة امل��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى الط����الع وال��درا���ص��ة وال����رد ع��ل��ى كافة 
الق�صايا  بخ�صو�ض  املالية  وزارة  قبل  من  ال��واردة  ال�صت�صارية  الدرا�صات 
ال�صريبية املثارة منذ بداية تطبيق �صريبة القيمة امل�صافة وكذا الدرا�صات 
امل�صتمر  التقييم  اىل  اإ�صافة  النتقائية،  ال�صريبة  نطاق  بتو�صيع  املتعلقة 
لنظام احل�صابات ال�صريبي املطبق لدى دوائر املجموعة ال�صريبية والذي 
مت اطالقة ب�صهر يونيو 2018. وقال في�صل يون�ض مدير اإدارة الإيرادات 
احلكومية بالدائرة اإن مالية عجمان قامت خالل الفرة املا�صية بالإعداد 
والتن�صيق ملختلف الزيارات التي قام بها وفد وزارة املالية والهيئة الحتادية 
لل�صرائب وال�صركة ال�صت�صارية للمناطق احلرة بعجمان بغر�ض التحقق 
لأغرا�ض  املحددة  باملناطق  اخلا�صة  وال�صراطات  املتطلبات  ا�صتيفاء  من 
التنفيذية.  2017 ولئحته  8 ل�صنة  قانون �صريبة القيمة امل�صافة رقم 
والهيئة  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ن  لكل  والرئي�صي  ال��ف��ع��ال  ال���دور  ي��ون�����ض،  وث��م��ن 
الحتادية لل�صرائب من خالل حر�صهما على تذليل ال�صعوبات وتقدمي 
يتميز  ال��ذي  ال�صريبي  للنظام  الأم��ث��ل  التطبيق  ل�صمان  ال���الزم  ال��دع��م 
وامل�صاندة  الدعم  تقدمي  �صتوا�صل  الدائرة  اأن  موؤكدا  والتوازن،  بال�صمول 
ال�صتخدام  من  لتمكينها  الم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  ملختلف  الفورية 
قانون  ملتطلبات  الكامل  ال�صريبي  المتثال  ي�صمن  مب��ا  للنظام  الأم��ث��ل 

�صريبة القيمة امل�صافة ولئحته التنفيذية.

اأبوظبي حت�سد عددًا من اجلوائز ال�سياحية 
العاملية الكربى من �سوق ال�سفر العاملي

•• اأبوظبي-الفجر:

ح�����ص��دت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
اأبوظبي اجلائزة الف�صية يف فئة اأف�صل 
�صمن  ال�صياحة  جم��ال  يف  رقمي  موؤثر 
الدولية  وال�صفر  ال�صياحة  جوائز  حفل 
يف ن�صختها الثانية، والتي تاأتي بالتزامن 
الذي  العاملي  ال�صفر  �صوق  فعاليات  مع 
ت���ق���ام يف اك�������ص���ل ل���ن���دن م����ا ب����ني 4 و6 
نوفمرب. تعترب جوائز ال�صفر وال�صياحة 
يف  املتميزين  ل��ت��ك��رمي  من�صة  ال��دول��ي��ة 
جمال ال�صياحة وال�صفر من خالل 15 
ف��ئ��ة، م��ع منح ج��وائ��ز لأف�����ص��ل حمالت 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة، والتي  ل��ل��وج��ه��ات  ال��ت�����ص��وي��ق 
جلنة  تاألفت  الرقميني.  باملوؤثرين  وال�صتعانة  الإل��ك��رون��ي��ة  احل��م��الت  ت�صمل 
التي  والكفاءة  باخلربة  يتمتعون  ال�صفر،  جم��ال  يف  اخت�صا�صيني  من  التحكيم 
تاأهلهم لختيار الفائزين بجوائز ال�صفر وال�صياحة الدولية املرموقة.  جاءت هذه 
– اأبوظبي �صمن  وال�صياحة  الثقافة  اأي��ام حافلة لدائرة  اجلائزة لتختتم ثالثة 
اأف�صل مدينة  اأي�صاً جائزة  فعاليات �صوق ال�صفر العاملي، حيث كانت قد ح�صدت 

لال�صراحة �صمن حفل جوائز اختيار وكالء ال�صفر ال�صنوية.

املن�سوري: تقليل املخاطر وتنويع احللول التمويلية لرواد الأعمال اإحدى اأولويات املرحلة املقبلة

من خالل من�شة ت�شم 18 �شركة وطنية

غرفة ال�سارقة ت�ستعد للم�ساركة يف معر�س اخلم�سة الكبار بدبي 

•• اأبوظبي-وام:

املن�صوري  �صعيد  �صلطان بن  اأكد معايل 
امل�صاريع  جمل�ض  رئي�ض  القت�صاد  وزي��ر 
ت��وف��ري بيئة  اإن  ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
هو  الأع��م��ال  رواد  لنمو ومتكني  داع��م��ة 
لدولة  التنموية  الأج��ن��دة  على  اأول��وي��ة 
الإم�����ارات، مل��ا ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ن اأهمية 
متطلبات  ا���ص��ت��ي��ف��اء  يف  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
التناف�صية  وتعزيز  القت�صادي  التنويع 
و�صمان ا�صتدامة النمو. واأ�صاف معاليه 
مع  م��ت��وا���ص��ل  ب�صكل  تعمل  ال�����وزارة  اأن 
�صركائها من اجلهات الحتادية واملحلية 
الأع��م��ال، لتجاوز خمتلف  ب��رواد  املعنية 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ���ص��واء على 
الأخرى  امل�صائل  يف  اأو  الفني  ال�صعيد 

املتعلقة بال�صمانات والتمويل.
جاء ذلك خالل اللقاء الثاين ملعايل وزير 
الإماراتيني  الأعمال  رواد  القت�صاد مع 
اأع�صاء الربنامج الوطني للمن�صاآت  من 
التابع  واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع 
�صل�صلة من  ياأتي �صمن  وال��ذي  للوزارة، 
اللقاءات الدورية التي يعقدها الربنامج 
رواد  ب��ني  املفتوح  احل���وار  تعزيز  ب��ه��دف 
الأع���م���ال وامل�������ص���وؤول���ني ب��ال��دول��ة لرفع 
م�صتوى وعي رواد الأعمال بالت�صهيالت 
واحلوافز احلكومية املقدمة لهم وتعزيز 
ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  م��ع  ال�صراكة 
التحديات  اإىل  وال���ص��ت��م��اع  واملتو�صطة 
ومناق�صة  امل�صاريع  اأ�صحاب  تواجه  التي 

�صبل جتاوزها.
ع���ق���د يف مركز  ال������ذي  ال���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
القت�صاد  وزارة  مبقر  املتعاملني  �صعادة 

ب��دب��ي ال��دك��ت��ور اأدي����ب ال��ع��ف��ي��ف��ي مدير 
واملن�صاآت  للم�صاريع  الوطني  الربنامج 
التنفيذي  ال��ذراع  واملتو�صطة  ال�صغرية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  ملجل�ض 
يو�صف  و�صعادة  القت�صاد،  لوزارة  التابع 
ملوؤ�ص�صة  العليا  اللجنة  رئي�ض  اإ�صماعيل 
�صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب، 
وعبد اهلل الهاملي مدير تطوير الأعمال 

ب�صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع.
الوطني  ال���ربن���ام���ج  ان  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
للم�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 
املرحلة  خ����الل  ل����ل����وزارة جن���ح  ال���ت���اب���ع 
اخلطوات  م��ن  ع���دد  تنفيذ  يف  امل��ا���ص��ي��ة 
الأثر  ت��ع��زي��ز  يف  �صاهمت  وال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
التي  واحل��واف��ز  للت�صهيالت  الإي��ج��اب��ي 
�صاأن  يف  الحت��������ادي  ال���ق���ان���ون  وف����ره����ا 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملن�صاآت  امل�صاريع 
م����ن خ�����الل ال����رب����ط الإل������ك������روين مع 
خدمات  تقدم  التي  احلكومية  اجلهات 
لرواد الأعمال وذلك لتي�صري ح�صولهم 
على احلوافز املقدمة �صواء على �صعيد 
وامل�صريات  امل��ن��اق�����ص��ات  يف  الأف�����ص��ل��ي��ة 
الت�صهيالت  خ���الل  م���ن  اأو  احل��ك��وم��ي��ة 
الر�صوم احلكومية  املقدمة فيما يخ�ض 
وع������دداً م���ن اخل���دم���ات الأخ������رى التي 
النجاح  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��اه��م 

التجاري لرواد الأعمال بالدولة.
امل�صاريع  جمل�ض  رئي�ض  م��ع��ايل  واع��ل��ن 
املقبلة  املرحلة  ان  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ت�����ص��اف��ر م���زي���د م���ن اجلهود  ���ص��ت�����ص��ه��د 
على  املعنية  احلكومية  اجلهات  ملختلف 
لتذليل  واملحلي  الحت���ادي  ال�صعيدين 
تواجه  ال��ت��ي  املخاطر  وتقليل  العقبات 

اأ���ص��ح��اب امل�����ص��اري��ع خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �صعيد 
التمويل  ح���ل���ول  وت���ن���وي���ع  ال�����ص��م��ان��ات 
امل���ط���روح���ة، وال�����ذي ي�����ص��ك��ل اأح�����د اأب����رز 
يف  الأعمال  رواد  تواجه  التي  التحديات 
م�صرياً  التجاري،  الن�صاط  ب��دء  مراحل 
التمويلي  الربنامج  م��ب��ادرة  اأهمية  اإىل 
مع  بالتعاون  م��وؤخ��راً  اإطالقها  مت  التي 
من  وال��ت��ي  للتنمية،  الإم����ارات  م�صرف 
���ص��اأن��ه��ا ت��ق��دمي ح��ل��ول مت��وي��ل��ي��ة فعالة 
باأ�صعار  للمواطنني  اململوكة  للم�صاريع 
من  ع���دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  تف�صيلية  ف��ائ��دة 
اأن عملية  اخل��دم��ات الأخ����رى. واع��ت��رب 
متكني وتطوير ريادة الأعمال الوطنية 
اإطار  يف  الدولة  يف  م�صتمرة  عملية  هي 

توجيهات القيادة الر�صيدة باأهمية دعم 
القطاع احل��ي��وي، وه��و ما  وحتفيز ه��ذا 
تعك�صه حمددات روؤية الإمارات 2021 
وك���ذل���ك م���رت���ك���زات م��ئ��وي��ة الإم�������ارات 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى خلق  اأه��م��ي��ة  2071 م��ن 
اأ�صواق  وف��ت��ح  م��ت��ج��ددة  اأع���م���ال  ف��ر���ض 
ج��دي��دة ل����رواد الأع���م���ال واإ���ص��راك��ه��م يف 
تنفيذها،  اجل��اري  التنموية  امل�صروعات 
لديها  ال���ي���وم  ال���دول���ة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
موؤ�ص�صية  وب��ن��ي��ة  ت�����ص��ري��ع��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ال�صركات  وت�������ص���ج���ي���ع  ل����دع����م  رائ���������دة 
من  ط��ورت��ه  مب��ا  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
اأعمال  وح��ا���ص��ن��ات  ���ص��ن��ادي��ق مت��وي��ل��ي��ة 
لل�صركات النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة، 

المتيازات  م���ن  جم��م��وع��ة  وخ�����ص�����ص��ت 
الأعمال  ل��رواد  احلكومية  والت�صهيالت 
وع���م���ل���ت ع���ل���ى رب���ط���ه���م ب���ال���ع���دي���د من 
الأ����ص���واق اخل��ارج��ي��ة ���ص��واء ع��ن طريق 
اأو من  وامل��وؤمت��رات  املعار�ض  امل�صاركة يف 
ات��ف��اق��ي��ات التعاون  ال��ع��دي��د م��ن  خ���الل 
الثنائي مع الدول الرائدة يف هذا املجال. 
املداخالت  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ل��ق��اء  و���ص��ه��د 
ا�صتف�صاراتهم  ل��ط��رح  الأع���م���ال  ل����رواد 
املطروحة  ال��ت�����ص��ه��ي��الت  ب��ع�����ض  ح�����ول 
امل�صاريع احلكومية  املتاحة يف  والفر�ض 
و�صبل ال�صتفادة منها، واأي�صا ا�صتعرا�ض 
عدد من التحديات التي تواجه اأعمالهم 

ومناق�صة احللول الأن�صب لتجاوزها.

لتنمية  ال�صارقة  مركز  م�صاركة  وتاأتي 
من  للحدث،  داعما  ب�صفته  ال�صادرات 
�صتجمع  ال��ت��ي  ال��غ��رف��ة  من�صة  خ���الل 
متخ�ص�صة  �صركة   18 مظلتها  حت��ت 
يف م��ن��ت��ج��ات ال���ب���ن���اء وال��ت�����ص��ي��ي��د من 
اأع�صاء الغرفة، والتي �صت�صعى بدورها 
النتاجية  الإم��ك��ان��ات  ا�صتعرا�ض  اإىل 
ال�صوء  وت�صليط  الوطنية  لل�صناعة 
الزوار  اأم���ام  امل��ت��ط��ورة  منتجاتها  على 
والدوليني  والإق���ل���ي���م���ي���ني  امل��ح��ل��ي��ني 

وامل�صتثمرين املحتملني.
توفري بيئة تناف�صية

واأك��������د ����ص���ع���ادة حم���م���د اأح����م����د اأم����ني 
ال���ع���و����ص���ي م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة جت����ارة 
غرفة  م�صاركة  اأن  ال�صارقة،  و�صناعة 
ال�صارقة يف هذا احلدث الأكرب والأكر 
والبناء  ال��ت�����ص��ي��ي��د  جم�����ال  يف  ن����ف����وذاً 
يج�صد  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف 

ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��غ��رف��ة يف ت��وف��ري بيئة 
اأعمال  ت��ط��وي��ر  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
املنت�صبني  والأع�����ص��اء  اخلا�ض  القطاع 
املتاحة  الفر�ض  على  للتعرف  للغرفة 
اإق���ام���ة �صراكة  اإم��ك��ان��ي��ة  وب��ح��ث م���دى 
اأ�صواق  اإي��ج��اد  اىل  و���ص��ول  ا�صتثمارية 
املحلية،  ال�����ص��ن��اع��ة  مل��ن��ت��ج��ات  ج���دي���دة 
الكبار  اأن معر�ض اخلم�صة  اإىل  م�صريا 
�صي�صكل من�صة هامة لل�صركات يف اإمارة 
ال�����ص��ارق��ة ل���ص��ت��ع��را���ض م��ا ت��ق��دم��ه من 
متهد  متخ�ص�صة  وخ��دم��ات  منتجات 
وا�صتثمارات  ���ص��راك��ات  لعقد  ال��ط��ري��ق 
لقاءات  خ��الل  م��ن  ل�صركاتهم  ج��دي��دة 
عرب  ال��غ��رف��ة  �صتتيحها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
بناء  دورا  ���ص��ت��ل��ع��ب  وال���ت���ي  م��ن�����ص��ت��ه��ا، 
وفعال لتباحث وتدار�ض اإقامة م�صاريع 
اأن  اإىل  ال���ع���و����ص���ي،  واأ�����ص����ار  ج����دي����دة. 
ال�صارقة  ال�صارقة ممثلة مبركز  غرفة 

ال�����ص��ادرات ل ت��دخ��ر ج��ه��داً يف  لتنمية 
ت�صخري كافة اإمكانياتها لدعم وحتفيز 
امل�صاركة  يف  اخلا�ض  القطاع  وت�صجيع 
القت�صادية  الأح�����داث  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل 
وخارجها،  ال���دول���ة  داخ����ل  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
داعمة  مثالية  بيئة  ت��وف��ر  ع��ن  ف�صال 
خالل  من  املحلية  لل�صادرات  ومطورة 
يتم  التي  املتنوعة  اخلدمات  جمموعة 
ال�صناعية  املن�صاآت  لت�صجيع  تقدميها 
قدراتها  رف���ع  ع��ل��ى  للعمل  وامل�����ص��درة 
اخلارجية،  الأ�����ص����واق  يف  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
الت�صويقية  ل��ل��ف��ر���ض  وال����ص���ت���ج���اب���ة 
والدولية عرب توفري حلول  الإقليمية 

وو�صائل ت�صديرية. 
تو�شيع الرقعة اجلغرافية لنت�شار 

�شادرات ال�شارقة 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ع��ب��د ال��ع��زي��ز �صطاف 
خدمات  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد 

الأع�صاء، مدير مركز ال�صارقة لتنمية 
ال�صادرات يف غرفة ال�صارقة، اأن املركز 
الأع�صاء  م���ع  ل��ل��ع��م��ل  دائ���م���ا  ي�����ص��ع��ى 
تنويع  على  ال�صراتيجني  وال�صركاء 
لنت�صار  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��رق��ع��ة  وتو�صيع 
ال�صارقة دوليا، ورفع كفاءتها  �صادرات 
العاملية،  الأ���ص��واق  يف  تواجدها  وزي���ادة 
قدمت  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
لأع�صائها  ل��وج��ي�����ص��ت��ي��ه  ت�����ص��ه��ي��الت 
ب���ه���دف حت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى امل�������ص���ارك���ة يف 
الكبار،  اخل��م�����ص��ة  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
للتوا�صل  لهم  هامة  فر�صة  يعد  الذي 
املهتمني  وال�����ص��رك��ات  الأ���ص��خ��ا���ض  م��ع 
ف�صال  تو�صيعها،  اأو  اأعمالهم  بتاأ�صي�ض 
يف  امل�صتقبليني  ال��ع��م��الء  ت��ع��ري��ف  ع��ن 
التي  باملنتجات  والت�صييد  البناء  قطاع 
ي��ق��دم��ون��ه��ا وف��ه��م اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، اإىل 
جانب الطالع على امل�صاريع الإن�صائية 

وال��ع��م��ران��ي��ة اجل����دي����دة يف الإم�������ارات 
امل��ع��ر���ض يج�صد  اأن  وامل��ن��ط��ق��ة، م��وؤك��دا 
ا�صراتيجية  ���ص��راك��ات  ل��ب��ن��اء  من�صة 
العقاري يف  القطاع  جديدة تدعم منو 
الإمارة. ويحُعترب معر�ض اخلم�صة الكبار 
بقطاع  تحُعنى  التي  امل��ع��ار���ض  اأه��م  اأح��د 
للم�صنعني  بالن�صبة  والبناء  الت�صييد 
والتجار  امل�صاريع  واأ�صحاب  واملقاولني 
ال�صفقات  لعقد  ال��ق��رار  ���ص��ن��اع  واأه����م 
فيما  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية  اجل��دي��دة 
امل�صاركة  ل��ل�����ص��رك��ات  امل���ع���ر����ض  ي���ق���دم 
والزوار على حد �صواء، فر�صة الطالع 
ع��ل��ى اآخ����ر ال���ت���ط���ّورات وال��ت��وّج��ه��ات يف 
ال�صراكات  وب���ن���اء  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��وق 
املحتملني،  ال���ع���م���الء  م����ع  اجل����دي����دة 
اأحدث  على  احل�����ص��ول  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
جوانب  جميع  يخ�ض  فيما  املعلومات 

�صناعة البناء والت�صييد.

•• اأبوظبي-وام:

اأ����ص���ادت بعثة م�����ص��اورات امل����ادة ال��راب��ع��ة من 
املالية  بال�صيا�صية  ال���دويل،  النقد  �صندوق 
الإم��ارات لدعم  دولة  اتبعتها  التي  احلكيمة 
ختام  يف  وذل��ك  امل�صتدام،  القت�صادي  النمو 
زيارتها اإىل الدولة يف الفرة من 23 اأكتوبر 
ا�صتعر�ض  والتي   2019 نوفمرب   5 وحتى 
والأداء  الكلي  القت�صاد  م��وؤ���ص��رات  خاللها 
امل���ايل ل��ل��دول��ة، ف�����ص��اًل ع��ن اأه���م الإجن����ازات 
العام  خ����الل  امل��ال��ي��ة  وزارة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
فريق  ماتاي  كو�صي  ال�صيد  وتراأ�ض  احل��ايل. 

بعثة م�صاورات املادة الرابعة اإىل الدولة.
اأن معدل منو القت�صاد  اإىل  البعثة  واأ�صارت 
ي��ت��ج��اوز ن�صبة  ق��د  ال��دول��ة  ال��غ��ري نفطي يف 
يف   3% وح�����وايل   ،2019 ال���ع���ام  يف   1%
العام القادم، لتكون هذه الفرة الأكر منواً 
اقراب  نتيجة  وذل���ك   ،2016 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
موعد تنظيم اإك�صبو 2020 دبي، واملبادرات 
لتعزيز  احلكومة  �صختها  التي  التحفيزية 
وتوقع  الدولة.  يف  القت�صادي  النمو  وت��رية 
ال��ت��ق��ري��ر اأي�����ص��اً ارت���ف���اع من��و ال��ن��اجت املحلي 
لي�صل  املقبل  ال��ع��ام  خ��الل  الكلي  الإج��م��ايل 

القطاع  البعثة مبتانة  %2.5. ونوهت  اإىل 
امل����ايل وب���اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة مل��ك��اف��ح��ة غ�صل 
�صفافية  وتعزيز  الإره���اب،  ومتويل  الأم���وال 
التي  بالإ�صالحات  اإ�صاد  كما  العامة،  املالية 
الغري  الق��ت�����ص��اد  لتنمية  احل��ك��وم��ة  تتبعها 
نفطي. وقال معايل عبيد بن حميد الطاير 
اإ�صادة  “توؤكد  املالية  لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
ال��راب��ع��ة م��ن �صندوق  امل���ادة  بعثة م�����ص��اورات 
الذي  وال��ت��ط��ور  التقدم  على  ال���دويل  النقد 
ي�����ص��ه��ده الق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ي ل��ل��دول��ة، وال���ذي 
املالية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  جل���ه���ود  ث���م���رة  ي�����ص��ك��ل 
والنقدية احلكيمة املتوا�صلة، ويعك�ض مدى 
قوة اقت�صادنا الوطني والقدرة على حتقيق 
النمو القت�صادي واملايل امل�صتدام.” واأ�صاف 
بتنفيذ  الإم�������ارات  دول����ة  “قامت  م��ع��ال��ي��ه: 
الهيكلية واخلطط  العديد من ال�صالحات 
ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة، كما وب��ذل��ت ج��ه��وداً كبرية 
لالرتقاء باآليات العمل املايل احلكومي وفق 
وحتر�ض  امل��ع��ت��م��دة.  العاملية  امل��ع��اي��ر  اأف�����ص��ل 
والتوا�صل  العالقة  تعزيز  على  املالية  وزارة 
ال���دويل  ال��ن��ق��د  ب��ع��ث��ة ���ص��ن��دوق  امل�صتمر م��ع 
اللقاءات  م���ن  امل���زي���د  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ون���ح���ن 
تطوير  ع��ل��ى  ت�صاعدنا  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ات 

املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف���ق  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
دولة  يف  الكلي  القت�صاد  يدعم  مبا  العاملية، 
لإبراز  اأم��ام��ن��ا  الفر�صة  وت��وف��ري  الإم�����ارات، 
بال�صيا�صات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اإجن���ازات���ن���ا  خم��ت��ل��ف 
اليتيم،  را���ص��د  �صعيد  �صعادة  وق��ال  املالية.” 
يف  وامليزانية  امل��وارد  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل 
املالية  وزارة  حر�ض  “ينطلق  املالية:  وزارة 
ع��ل��ى الج���ت���م���اع م���ع ب��ع��ث��ة م�������ص���اورات امل����ادة 
ال���راب���ع���ة م���ن ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل من 
املنفتح،  القت�صادي  احل��وار  باأهمية  اإميانها 
ال�صادرة  ال��ت��و���ص��ي��ات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��داً 
العمل  اآليات  ملوا�صلة تطوير وحت�صني  عنها 
العاملية  املعايري  اأف�صل  املايل احلكومي وفق 
املعتمدة. ونعمل يف وزارة املالية على مناق�صة 
يف  املعنية  اجلهات  كافة  مع  التو�صيات  هذه 
الدولة ل�صمان وحدة التوجه وكفاءة التنفيذ 
مبا ي�صهم يف الرتقاء بتناف�صية الدولة على 
الجتماع  ه���ذا  ون��اق�����ض  العاملي.”  ال�صعيد 
والذي عقد بني وزارة املالية والبعثة خالل 
ا�صدار  قبل  اأوىل  كمرحلة  للدولة  زيارتها 
ت��ق��ري��ر ال��ب��ع��ث��ة؛ ج��م��ل��ة م���ن امل���وا����ص���ي���ع يف 
بال�صيا�صات  اخلا�صة  امل�صتجدات  مقدمتها 
احلكومية،  الإي�����رادات  تعزيز  ب�����ص��اأن  امل��ال��ي��ة 

ور�صوم  احلكومية،  اخلدمات  ر�صوم  وخا�صة 
و�صريبة  الن��ت��ق��ائ��ي��ة،  وال�����ص��ل��ع  امل��ن��ت��ج��ات 
القيمة امل�صافة، ونظام الدرهم الإلكروين 
وعملياته واإجنازاته والإح�صائيات املرتبطة 
تنفيذها  امل���زم���ع  ال���ت���ط���ورات  واأح�������دث  ب����ه، 
خ���الل ال���ف���رة ال���ق���ادم���ة. وق���دم���ت ال�����وزارة 
الحتادية  امليزانية  تناول  تو�صيحياً  عر�صاً 
وهيكليتها لعام 2019؛ �صاملة اأطر الإنفاق 
الحتادية  وامليزانية  وت�صنيفاته،  احلكومي 
لعام 2020، والتي اعتمدها جمل�ض الوزراء 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
“رعاه اهلل”،  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء  جم��ل�����ض 
باإجمايل   2020 لعام  الحت��ادي��ة  امليزانية 
61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي 
تحُعد الأكرب منذ تاأ�صي�ض الدولة. اإ�صافة اإىل 

تقييم النظام املايل وخطة تطبيقه.
الوزاراء  اإىل قرار جمل�ض  وتطرق الجتماع 
ر�صوم  م��ن  ح��زم��ة  واإل���غ���اء  تخفي�ض  ب�����ص��اأن 
ب��ع�����ض اجلهات  ل�����دى  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
الحتادية والذي بداأ العمل به من 1 يوليو 
و�صل  قد  التخفي�ض  اأن هذا  2019، حيث 
اإىل ن�صبة %50 لبع�ض الر�صوم وذلك بهدف 

تعزيز جاذبية القت�صاد الوطني، وتخفي�ض 
ت��ك��ل��ف��ة مم��ار���ص��ة الأع����م����ال، وزي�����ادة القدرة 
الجتماع  وا���ص��ت��ع��ر���ض  ل��ل��دول��ة.  التناف�صية 
املتعلقة  والتطورات  امل�صتجدات  اآخ��ر  اأي�صاً؛ 
واخلطوات  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ص��ري��ات  مبن�صة 
التي مت اتخاذها متهيداً لإط��الق املن�صة يف 
الربع الثاين من عام 2020، والتي �صتعمل 
ع��ل��ى رب���ط ك��اف��ة امل�����ص��ري��ات احل��ك��وم��ي��ة من 
على  م�صتندة  ذكية  م�صريات  واجهة  خالل 
�صيا�صات واإجراءات وا�صحة تت�صم بال�صفافية 
وتدعم  ال�صراء  عمليات  تنفيذ  يف  وال�صرعة 
اآلية عمل امل�صريات احلكومية وتعزز العمل 

مع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.
رد  البعثة على نظام  وف��د  ال����وزارة  واأط��ل��ع��ت 
للعمالء  يتيح  وال���ذي  الإل���ك���روين  الإي����راد 
ل�صرداد  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م  وال��ت��ق��دم  ال��ت�����ص��ج��ي��ل 
متطلبات  يالئم  ومب��ا  ذات��ي،  ب�صكل  الر�صوم 
ا�صتجابة  ويوفر  املعنية  الإحتادية  ال��وزارات 
اإطار  وذل��ك يف  ال��ع��م��الء،  اأ���ص��رع لحتياجات 
مالية  لتوفري خدمات  ال��وزارة  ا�صراتيجية 
وتعزز  املتعامل  ر�صا  تنال  ومتكاملة  �صاملة 
الدولة على م�صتوى  امل��ايل يف  النظام  ري��ادة 

املنطقة والعامل.

�سندوق النقد الدويل ي�سيد بال�سيا�سة املالية احلكيمة لالإمارات التي تدعم النمو القت�سادي امل�ستدام
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الع�شو يف �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع

»اإيه بي �سي« تفوز بعقد تقدمي خدمات ال�سيافة اجلوية من الحتاد للطريان

اأدنيك تنهي ا�ستعداداتها ل�ست�سافة معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 2019

يف ظل الإقبال القوي الذي �شهده الإ�شدار

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يدرج �سكوك الدار لال�ستثمار

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��رم��ت ���ص��رك��ة م��ط��ار ب��ل��غ��راد خلدمات 
اإحدى  وه��ي  �صي”  ب��ي  “اإيه  ال�صيافة 
الإماراتية  “�صريتا”  جمموعة  �صركات 
لتطوير  خليفة  �صندوق  من  املدعومة 
جمموعة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  امل�صاريع، 
تهدف اإىل تقدمي  “الحتاد للطريان”، 
خدمات  م��ن  جمموعة  �صي”  ب��ي  “اإيه 
الرحالت  والبيع على  ال�صيافة اجلوية 
اللوج�صتية  اخل�����دم�����ات  م�����ن  وع��������دد 
اأن يعزز  ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان، م��ا ���ص��اأن��ه 
ال���ري���ادي���ة يف تقدمي  م�����ص��رية الأخ�����رية 
منت  على  للم�صافرين  اخل��دم��ات  اأرق���ى 

طائراتها. 
وت��ن�����ض الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��د لثالث 
�صنوات قابلة للتجديد، على تقدمي تلك 
اخلدمات ملا يزيد عن 700 رحلة جوية 
�صنوياً من رحالت “الحتاد للطريان”. 
وق�������ام ب���ت���وق���ي���ع الت���ف���اق���ي���ة ع���ب���د اهلل 
اإدارة جمموعة  ال�صمري، رئي�ض جمل�ض 
مدير  ال�صلمان،  اهلل  عبد  وعلي  �صريتا 
جمموعة  يف  والتوريد  امل�صريات  اإدارة 
الحت��اد للطريان، وذلك بح�صور موزة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ن��ا���ص��ري،  ع��ب��ي��د 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���ص��ن��دوق  ب���الإن���اب���ة يف 
ن��ائ��ب الرئي�ض  امل���ال،  امل�����ص��اري��ع، وع����ادل 
امل�����ص��ري��ات وال��ت��وري��د يف  اإدارة  ل�����ص��وؤون 

جمموعة الحتاد للطريان. 
وت��ع��د ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة واح����دًة م��ن اأبرز 
قطاع  فى  توقيعها  مت  التي  التفاقيات 
ال�����ص��ي��اف��ة اجل��وي��ة ف��ى دول����ة الإم�����ارات 
على  اإ���ص��اف��ي��اً  ودل��ي��اًل  امل��ت��ح��دة  العربية 
جن���اح جم��م��وع��ة ���ص��ريت��ا امل��دع��وم��ة من 
امل�صاريع  ك���اأح���د  خ��ل��ي��ف��ة  ���ص��ن��دوق  ق��ب��ل 
الإماراتية الرائدة ذات امل�صتقبل الواعد، 
امل�صتمرة يف دعم  م��ن ج��ه��وده  ان��ط��الق��اً 
القدرة  وتعزيز  املواطنني  الأعمال  رواد 
والعمل  الوطنية  للم�صاريع  التناف�صية 

على ا�صتدامتها. 
ويف تعليقها على توقيع هذه التفاقية، 
اأو����ص���ح���ت م�����وزة ع��ب��ي��د ال���ن���ا����ص���ري اأن 
التفاقية تعك�ض دور ال�صركات الوطنية 
التنمية  يف  وامل���ت���و����ص���ط���ة  ال�������ص���غ���رية 

موؤكدًة  الإم����ارات،  دول��ة  يف  القت�صادية 
ح��ر���ض ���ص��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة ال���دائ���م على 
تقدمي كل اأ�صكال الدعم املادي واملعنوي 
واأ�صحاب  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  ل���رواد 
ي�صكلون  باعتبارهم  املبتكرة  امل�����ص��اري��ع 
الآخذ  الوطني  دعامة �صلبة لالقت�صاد 

بالنمو. 
ت�صافر  �صرورة  اإىل  النا�صري  واأ���ص��ارت 
ريادة  ثقافة  لتعزيز  واجل��ه��ود  امل�صاعي 
الأعمال يف خمتلف القطاعات واملجالت 
امل�صاريع  وت�����ص��ج��ي��ع  ال�����دول�����ة،  داخ������ل 
�صركات  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا  الإب����داع����ي����ة 
وبارزة  ناجحة  اقت�صادية  وجم��م��وع��ات 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى 

والعاملية.
جمموعة  “تعترب  ال��ن��ا���ص��ري:  وق��ال��ت 
ري�����ادة  يف  ي���ح���ت���ذى  م����ث����اًل  “�صريتا” 
الأعمال، حيث اأ�صبحت اإحدى ال�صركات 
اأثبتت  التي  والبارزة  املميزة  الإماراتية 
مناف�صة  على  العالية  وقدرتها  تفوقها 
خمتلف ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

جمالها«. 
واأ�صادت بدور الحتاد للطريان معتربة 
ل�صركة حملية  العقد  هذا  مثل  منح  اأن 
�صمن فئة امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
التوجيهات  تنفيذ  على  وا���ص��ح��اً  دل��ي��اًل 

ال��ر���ص��ي��دة يف دعم  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����ص��دي��دة 
ال�صغرية  الوطنية  امل�����ص��اري��ع  وت�صجيع 
وامل��ت��و���ص��ط��ة، وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا �صمن 
الو�صول  يف  وم�صاعدتها  املحلي  ال�صوق 

اإىل اأ�صواق جديدة.
�صندوق  ا���ص��ت��م��رار  ال��ن��ا���ص��ري  واأك������دت 
خ��ل��ي��ف��ة يف دع����م وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ري����ادة 
الأعمال ومفاهيم العمل احلر من خالل 
ت�صجيع املوطنني على البتكار والإبداع 
وم�صروعات  ج����دي����دة  اأف����ك����ار  خ���ل���ق  يف 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ت��غ��ط��ي  م���ت���ط���ورة 
تعزيز  يف  وت�صاهم  ال��دول��ة،  يف  احليوية 
يف  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 

اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات عموماً. 
ال�صمري،  اهلل  عبد  ج��ان��ب��ه، حت��دث  م��ن 
�صريتا،  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
عن اأهمية التفاقية التي مت عقدها مع 
باعتبارها  للطريان  الحت���اد  جمموعة 
واح����دة م��ن اأب����رز ���ص��رك��ات ال���ط���ريان يف 
الإجناز  ه��ذا  اأن  ال�صمري  واأك��د  العامل. 
الإجن����ازات  حمفظة  يف  ي�صب  اجل��دي��د 
املحلية والإقليمية التي حققتها ال�صركة 
�صريتا،  جمموعة  جناح  حتت  املن�صوية 
متميزة  خ��دم��ات  بتوفري  �صتقوم  وال��ت��ي 
اأرق���ى املعايري  وف��ري��دة م��ن نوعها وف��ق 
ال�����ص��ي��اف��ة اجلوية،  ال��دول��ي��ة يف جم���ال 

ت�صمل الوجبات وامل�صروبات والبيع على 
الرحالت، بالإ�صافة اإىل بع�ض اخلدمات 
اللوج�صتية ملتو�صط رحلتني يومياً على 
م���دار الأ���ص��ب��وع مل���دة ث���الث ���ص��ن��وات من 
ال�  ي��ف��وق  اأي م��ا  ت��اري��خ توقيع الت��ف��اق، 

700 رحلة جوية يف العام الواحد. 
الالمتناهي  ب��ال��دع��م  ال�����ص��م��ري  واأ����ص���اد 
يقدمه �صندوق  ي���زال  ول  ق��دم��ه  ال���ذي 
�صبيل  ويف  ����ص���ريت���ا  مل��ج��م��وع��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
على  ال�صوق  يف  الريادية  مكانتها  تعزيز 
امل�����ص��ت��وى امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي وال����دويل، 
ب���ال���دور ال��رئ��ي�����ص��ي ال���ذي تلعبه  م��ن��وه��اً 
امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دعم  ن��خ��ب��ة 
الدولة  داخل  الإماراتيني  الأعمال  رواد 
التفاقيات  ت���وق���ي���ع  ع����رب  وخ����ارج����ه����ا، 
والتن�صيق  والتعاون  ال�صراكات  وتعزيز 

امل�صرك. 
اأبرمت  ق���د  ���ص��ريت��ا،  وك���ان���ت جم��م��وع��ة 
�صي”،  ب���ي  “اإيه  ���ص��رك��ة  ع���رب  م����وؤخ����راً 
�صفقة هي الأ�صخم من نوعها يف جمال 
�صربيا  جمهورية  يف  اجل��وي��ة  ال�صيافة 
���ص��رك��ة اخل���ط���وط اجلوية  وذل�����ك م���ع 
ال�صربية “طريان �صربيا” لفرة متتد 
اإىل 8 �صنوات قابلة للتجديد ملدة ت�صل 
اإىل 15 عاماً كحد اأق�صى. والتي تعترب 
اأب���رز جن��اح��ات امل�����ص��اري��ع الوطنية  اأح���د 

املدعومة من �صندوق خليفة يف الأ�صواق 
اخلارجية وخا�صة منطقة �صرق اأوروبا.

للمقاولت  ���ص��ريت��ا  جم��م��وع��ة  وت��ع��ت��رب 
اأبرز  م��ن  الكهروميكانيكية  وال�صيانة 
تاأ�ص�صت  حيث  املجال،  ه��ذا  يف  ال�صركات 
بدعم  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف   2006 ع���ام 
امل�صاريع،  لتطوير  خليفة  �صندوق  م��ن 
بهدف تقدمي احللول الكهروميكانيكية 
املرافق.  اإدارة  وخ��دم��ات  اجل���ودة  عالية 
و�صيانة  توفري  على  املجموعة  وتعمل 
جميع اأنواع متطلبات البناء الكهربائية 
واخلدمات امليكانيكية مثل اأنظمة تكييف 
الهواء، واأنظمة اإنذار احلريق ومكافحة 
الكيميائية  امل��ع��اجل��ة  ون��ظ��م  احل���رائ���ق، 
اإىل  اإ�صافة  الكثري،  وغ��ريه��ا  وامل�صاعد 
مثل  ال�����ص��ام��ل��ة  امل���راف���ق  اإدارة  خ���دم���ات 
املتنوعة، واإدارة الطاقة  اأعمال ال�صيانة 

والنفايات وغريها.
بلغراد  مطار  �صركة  ت�صّكل  جهتها،  من 
�صي”  ب����ي  “اإيه  ال�����ص��ي��اف��ة  خل����دم����ات 
التموين  خل��دم��ات  م�صتقل  م��زود  اأك��رب 
ب����ال����ط����ريان وال�������ص���ي���اف���ة اجل�����وي�����ة يف 
منطقة  يف  وت���ق���ع  ���ص��رب��ي��ا،  ج��م��ه��وري��ة 
املتميزة على بعد خطوات  بلغراد  مطار 
وتقوم  ال��دول��ي��ة.  ال��ب��واب��ات  م��ن  قليلة 
التي مت تاأ�صي�صها  “اإيه بي �صي”  �صركة 
منذ اأكر من 60 عاماً وحتديداً يف عام 
�صريتا  ملجموعة  مملوكة  وهي   ،1952
ال�صيافة  خ��دم��ات  بتقدمي  الإم��ارات��ي��ة، 
الدولية  ال����ط����ريان  ����ص���رك���ات  مل���ط���اع���م 

واملحلية الفاخرة ذات ال�صمعة الطيبة.
اإنتاجية  ب��ط��اق��ة  ال�����ص��رك��ة  ت��ت��م��ي��ز  ك��م��ا 
وجبة  اإىل10،000   ت�����ص��ل  ���ص��خ��م��ة، 
اأبرز العقود  كاملة باليوم الواحد، ومن 
التابعة لها، العقود الرئي�صة مع طريان 
 2013 ع��ام  منذ  اأب��رم��ت  التي  �صربيا، 
بي  “اإيه  ت��وف��ر  الآن.  ح��ت��ى  وم�����ص��ت��م��رة 
�صي” خدمات ال�صيافة املتكاملة ولديها 
والإجن���ازات  النجاحات  يف  حافل  �صجل 
�صمن جمال اجلودة، حيث تعد اجلودة 
وال�صالمة والأمان من اأولويات ال�صركة، 
و�صيا�صاتها  التنظيمي  لهيكلها  ن��ظ��راً 
ترتكز  وال��ت��ي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الوا�صحة 

على اأعلى معاير اجلودة.

•• اأبوظبي-الفجر : 

الوطنية  اأب�����وظ�����ب�����ي  “�صركة  اأع����ل����ن����ت 
حت�صرياتها  ا���ص��ت��ك��م��ال  ع���ن  للمعار�ض” 
اأبوظبي  وم���وؤمت���ر  “معر�ض  ل���ص��ت�����ص��اف��ة 
املقرر عقده  )اأدي��ب��ك(،  للبرول”  ال��دويل 
حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن ���ص��اح��ب ال�صمو 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة “حفظه 
اهلل” يف الفرة من 11 وحتى 14 نوفمرب 

اجلاري. 
املعار�ض  اأك���رب  م��ن  واح����داً  ’اأديبك‘  ��ع��د  ويحُ
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، ف�����ص��اًل ع���ن كونه 
للمخت�صني  بالن�صبة  تاأثرياً  الأكر  امللتقى 
واخلرباء والأطراف املعنية يف قطاع النفط 
اجلهود  دع��م  يف  الفعالية  وت�صهم  وال��غ��از. 
اأبوظبي  “�صركة  تبذلها  ال��ت��ي  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
خرباتها  ل�صتعرا�ض  للمعار�ض”  الوطنية 
يف جم����ال ���ص��ي��اح��ة الأع����م����ال، ف�����ص��اًل عن 
وجناحاتها  اإمكاناتها  على  ال�صوء  ت�صليط 
املعار�ض  اأه����م  وا���ص��ت�����ص��اف��ة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف 
العامل.  م�صتوى  على  ال��رائ��دة  وامل��وؤمت��رات 
ك��م��ا ي��ع��زز امل��ع��ر���ض ق�����درات ال�����ص��رك��ة على 
ا�صت�صافة الفعاليات الكربى بال�صتفادة من 
والبحرية  واخلارجية  الداخلية  امل�صاحات 

على حد �صواء. 
للبرول  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض  ��ق��ام  ويحُ
)اأديبك( بدعم من “�صركة برول اأبوظبي 
الوطنية” )اأدنوك(، ويحُج�صد من�صة مثالية 
ال��ف��اع��ل��ة يف ق��ط��اع النفط  ل��ل��ج��ه��ات  ت��ت��ي��ح 
املتوقع  وم��ن  هامة.  ق��رارات  واتخاذ  اللقاء 
اأن ت�صتقطب الفعالية خالل اأيامها الأربعة 
 59 عار�صة من  �صركة   2،220 اأك��ر من 
دولة حول العامل، بغر�ض ا�صتعرا�ض اأحدث 
املنتجات واخلدمات والتقنيات اأمام ما يزيد 

عن 145 األف من احلا�صرين. 

وبهذه املنا�صبة، قال حميد مطر الظاهري، 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأبوظبي الوطنية 
التابعة  ال�����ص��رك��ات  وجم��م��وع��ة  ل��ل��م��ع��ار���ض 
لها: “اإن اإقامة فعالية دولية كربى بحجم 
’معر�ض وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرول‘، 
يف  ال��ع��رو���ض  م�صاحة  ك��ام��ل  ي�صغل  وال���ذي 
يعك�ض  للمعار�ض،  الوطني  اأبوظبي  مركز 
توفري  على  ال��ق��ادرة  مرافقنا  مرونة  م��دى 
واخلارجية  الداخلية  ال��ع��رو���ض  م�صاحات 
الوقت،  ذات  يف  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��ع��رو���ض  و����ص���وًل 
وقدرتها على مواكبة التطور الذي ت�صهده 
وتوفري  ال��ك��ربى  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  ه��ذه 
اأح�����دث ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل����ع����دات وف����ق اأعلى 

املوا�صفات العاملية«.
ال�صركة  العمل يف  اأن فرق  الظاهري   وبني 
وال�صتعدادات  التح�صريات  كافة  اأنهت  قد 
احليوي  احل��دث  ه��ذه  با�صت�صافة  اخلا�صة 

العار�ض  ت��ط��ل��ع��ات  وجت�����اوز  لتلبية  وذل����ك 
وال��������زوار ع��ل��ى ح���د �����ص����واء، واإخ��������راج هذه 
الفعالية بال�صكل الذي يليق ب�صمعة ومكانة 
�صناعة  ل��ق��ط��اع  كعا�صمة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 

الأعمال يف املنطقة.
ومن جانبه، قال كري�صتوفر هد�صون، رئي�ض 
املحُنظمة  اإيفنت�ض”،  ج���ي  اإم  “دي  ���ص��رك��ة 
لتح�صني  ب��ا���ص��ت��م��رار  “ن�صعى  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة: 
للبرول  الدويل  اأبوظبي  معر�ض وموؤمتر 
الرائدة  العاملية  مكانته  وتعزيز  )اأدي��ب��ك(، 
ليبقى احلدث الأبرز عاملياً يف قطاع النفط 
“يتخذ مركز  وال��غ��از«.   واأ�صاف هد�صون: 
من  )اأدن��ي��ك(  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي 
الإم����ارات  اأب��وظ��ب��ي، عا�صمة دول���ة  م��دي��ن��ة 
مقراً  ب��احل��ي��اة  الناب�صة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
له. ويتميز مبوقعه يف قلب مفرق الطرق 
بني ال�صرق والغرب، وما يوفره من مرافق 

ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى ت��ت��ن��ا���ص��ب م��ع م��ك��ان��ة هذه 
امل��دي��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة. وي��وف��ر امل��رك��ز جمموعة 
الفعاليات،  ملنظمي  املتكاملة  اخلدمات  من 
مثالياً،  ودولياً  اإقليمياً  ح�صوراً  وي�صتقطب 
وهذه جتربة فريدة ل توفرها �صوى مراكز 

قليلة جداً يف العامل.
ف��اإن من  اأدي��ب��ك،  بالن�صبة ملعر�ض وم��وؤمت��ر 
اأدنيك،  يف  اجل��اذب��ة  الرئي�صية  امل��ع��امل  اأه���م 
الوا�صعة  البحرية  ال��واج��ه��ة  م��ن  ق��رب��ه  ه��و 
وقدرته  نوعه  من  الفريد  اأدن��ي��ك  ومر�صى 
ن�صت�صيف  ح��ي��ث  ال�����ص��خ��م��ة،  ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
م���ن خ��الل��ه يف اأدي���ب���ك ال�����ص��ف��ن وال���ق���وارب 
بالإ�صافة  ذلك  باملعر�ض.  الرافعة اخلا�صة 
والعاملية  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  اإىل 
امل�����ص��ت��وى يف اأدن���ي���ك، وال���ق���ادرة ع��ل��ى تلبية 
النقل اخلا�صة بالعار�صني  كافة احتياجات 
والوفود وال��زوار. حيث �صاهمت هذه البنى 

ت�صجيع  يف  الرائعة  املعمارية  والت�صهيالت 
التنفيذيني  واملديرين  ال��وزراء  وا�صتقطاب 
وكبار رجال الأعمال يف جمال الطاقة من 
اأديبك  يف  ل��ي�����ص��ارك��وا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
ع��ل��ى م���دار الأع������وام، م��ا ���ص��اه��م يف تر�صيخ 
و�صياحية  جت��اري��ة  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  مكانة 
و�صتتناول  ب��ام��ت��ي��از.   ن��اج��ح��ة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
للبرول  الدويل  اأبوظبي  معر�ض  فعاليات 
الرقمي يف  التحول  الرئي�صي جلهود  الدور 
دعم النمو امل�صتقبلي وتعزيز الكفاءة �صمن 
قطاع النفط والغاز. كما �صركز ن�صخة العام 
“التحول  الفعالية على جمال  احلايل من 
بعد  الرقمي - الثورة ال�صناعية الرابعة”، 
 ،2018 ن�صخة  يف  الأوىل  للمرة  اإطالقها 
و�صتتم مناق�صة هذا املو�صوع بح�صور ثالثة 
م���ن اأب�����رز امل��ت��ح��دث��ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني، وهم 
وال�صخ�صية  الأع��م��ال  رائ��د  ك��رو���ض،  جريج 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��وؤ���ص�����ض  وال�����ص��ري��ك 
و�صيبا�صتيان ثران،  ل�صركة ’�صول ما�صينز‘، 
ال��ع��امل وامل��دّر���ض وامل��خ��رع ورائ���د الأعمال 
�صتانفورد  ج��ام��ع��ة  يف  امل�����ص��اع��د  والأ����ص���ت���اذ 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض  وامل���وؤ����ص�������ض 
وجيمي وودروف، خبري الأمن  ’اأودا�صيتي‘، 

الإلكروين رقم 1 يف اأوروبا. 
’اأديبك‘  معر�ض  �صي�صهد  ذل���ك،  وب��ج��ان��ب 
وعاملية،  وطنية  نفط  �صركة   51 م�صاركة 
متحدث   1،000 م���ن  اأك����ر  ع���ن  ف�����ص��اًل 
�صي�صجلون  مم��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �صتى  م��ن 
160 جل�صة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ح�����ص��وره��م يف 
ا�صراتيجية خالل املوؤمتر. وتقام الفعالية 
بدعم من وزارة الطاقة وال�صناعة، ودائرة 
اأبوظبي،  ال��ن��ق��ل، وغ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة 
الثقافة  ودائ���������رة  “م�صدر”،  و����ص���رك���ة 
التعليم  ودائ������رة  اأب���وظ���ب���ي،   - وال�����ص��ي��اح��ة 

واملعرفة. 

مليون درهم حجم اأعمالها يف القطاع خالل العام اجلاري  100
ال�سموخ خلدمات النفط تعلن 

م�ساركتها يف معر�س اأديبيك 2019
•• اأبوظبي – الفجر:

الإماراتية  ال�صركات  – اأحد  الماراتية  النفط  ال�صموخ خلدمات  اأعلنت جمموعة 
ال��دول��ة - عن م�صاركتها يف فعاليات  وال��غ��از يف  النفط  ال��رائ��دة يف جم��ال خدمات 
11-14 نوفمرب اجلاري  الفرة  التي تقام يف  الدويل للبرول  اأبوظبي  معر�ض 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العامري  علي  الدكتور  وق��ال  للمعار�ض.  اأبوظبي  مركز  يف 
و  اإقليمياً  الأه���م   املعر�ض  ه��ذا  فعاليات  يف  م�صاركتنا  :” تاأتي  ال�صموخ  جمموعة 
دولياً يف جمال النفط والغاز لتاأكيد ح�صورنا ك�صركة اإماراتية رائدة يف هذا املجال 
و قدرتنا  �صركائنا،  املتوفرة لدينا ولدى  الإمكانيات  ا�صتعرا�ض  و  والهام،  احليوي 
اأحدث  با�صتخدام  النفط  وا�صتخراج  واحلفر  البحث  عمليات  خمتلف  تنفيذ  على 
النفط  ال�صموخ خلدمات  اأن جناح  واأو�صح  املجال«.  التكنولوجية يف هذا  التقنيات 
امل�صارك يف معر�ض اأديبيك 2019 ي�صم حتت مظلته  6 �صركات عاملية من ال�صني 
واأملانيا وبريطانيا متخ�ص�صة يف خدمات النفط والغاز. واأ�صاف د. العامري:” اأن 

ركيزة  تعد  الوطنية  ال�صركات  م�صاركة 
وتزويده  النفط  جمال  لتدعيم  اأ�صا�صية 
امل�صتفاد  وال��ع��امل��ي��ة  الأج��ن��ب��ي��ة  ب��اخل��ربات 
اأن من  ال��ه��ام.« وذك��ر  منها بهذا احل��دث 
اأعلنت  ال��ت��ي  والتو�صعات   الأع��م��ال  ���ص��اأن 
اأدن��وك و�صركاتها موؤخراً  عنها جمموعة 
ك��م��رك��ز لقطاع  ال���دول���ة  م��وق��ع  ت��ع��زز  اأن 
النفط والغاز عاملياً، حيث من املتوقع اأن 
واملكثفات،  النفطي  الإن��ت��اج  ق��درة  ترتفع 
تقنيات  يف  ا����ص���ت���ث���م���ارات  ���ص��ن�����ص��ه��د  ك��م��ا 
ت�صتفيد  النفط لكي  ا�صتخال�ض  حت�صني 

اإىل اأق�صى حد من الإنتاج.
»جمموعة  عمل  د.ال��ع��ام��ري  وا�صتعر�ض 
ال�صموخ«يف قطاع النفط والغاز وال�صناعة 

املرتبطة به، مو�صحاً اأن حجم اأعمال املجموعة يف قطاع النفط والغاز خالل العام 
اجلاري قد بلغت 100 مليون درهم. و�صدد رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة ال�صموخ 
العاملة يف قطاع  الوطنية الماراتية  ال�صركات  ايالء  اأهمية  النفط على  خلدمات 
والتنقيب  وال�صتك�صاف  احلفر  عمليات  تنفيذ  خالل  من  الهتمام  والغاز  النفط 
يف  يدعمها  و  الوطنية  ال�صركات  اأداء  على  اإيجابيا  اأث���را  ل��ه  �صيكون  مم��ا  وغ��ريه��ا 
اأن الظروف  اإىل  وعاملياً. ولفت  اقليمياً  النفط والتو�صع  عمليات ال�صتثمار بقطاع 
اجليو�صيا�صية قد اأثرت ب�صكل كبري على قطاع النفط والغاز معرباً عن توقعاته اأن 
ي�صهد هذا القطاع مزيداً من الزخم والقوة يف ظل ا�صراتيجية جمموعة ادنوك 

و�صركاتها لالرتقاء بهذا القطاع.
واأكد د. العامري اأن  »جمموعة ال�صموخ«، ا�صتطاعت تخطي العديد من امل�صاعب 
وال�صمود اأمام كافة التحديات من خالل تنويع ا�صتثماراتها لتتوجه نحو جمالت 
اأول��وي��ات��ه��ا وال��ت��ي زادت م��ن ق��وة املجموعة وقادت  اإع���ادة ترتيب  ج��دي��دة، وك��ذل��ك 
خطواتها لالأمام. وا�صتعر�ض د. علي العامري القطاعات واملجالت التي تعمل بها 
وتوريدات حقول  والغاز، خدمات  النفط  �صناعة معدات  وهي:  ال�صموخ  جمموعة 
القوى  توريد   ، املعلومات  تكنولوجيا  العامة،  وامل��ق��اولت  التجارة  وال��غ��از،  النفط 

العاملة، متثيل ال�صركات ، ال�صتثمار العقاري داخل الدولة وخارجها .

األف طن مبيعات »حديد الإمارات«   550
لقطاع النفط والغاز خالل 3 �سنوات

•• اأبوظبي -وام:

لقطاع  احلديد  منتجات  الإم���ارات من  �صركة حديد  مبيعات  �صجل حجم 
النفط والغاز خالل ال��صنوات الثالث املا�صية 550 األف طن من املقاطع 
الإن�صائية امل�صتخدمة يف قطاع النفط والغاز والتي �صدرتها لأ�صواقها التي 

ت�صم اأكر من 40 دولة.
مب�صاريع  املتعلقة  منتجاتها  ت��وري��د  اإىل  الإم����ارات  حديد  �صركة  وت��ه��دف 
الطاقة النووية ال�صلمية مل�صاريع اأخرى، داخل وخارج املنطقة، بعد جناحها 

يف التوريد مل�صروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية.
وت�����ص��ارك ���ص��رك��ة ح��دي��د الإم�����ارات يف م��ع��ر���ض وم��وؤمت��ر اأب��وظ��ب��ي الدويل 
 14 –  11 الفرة من  خ��الل  يقام  وال��ذي   ،”2019 “اأديبك  للبرول 
وا�صعة  ا�صتعرا�ض جمموعة منتجاتها ل�صريحة  املقبل من خالل  نوفمرب 
من العمالء يف قطاع الطاقة، كما ت�صارك يف جل�صات النقا�ض التي يح�صرها 
باأحدث  تتعلق  وال��ت��ي  املنطقة،  م�صتوى  على  وال��غ��از  النفط  ق��ط��اع  ق���ادة 
تطوير  كافة عمليات  وال�صلب يف  ي�صهدها قطاع احلديد  التي  التطورات 
واإن�صاء البنى التحتية. وت�صلط “حديد الإمارات” ال�صوء على م�صاهماتها 
يف تزويد قطاع الطاقة باملنتجات امل�صتخدمة يف الهياكل والبنى احلديدية 
الربية والبحرية، ف�صاًل عن عمليات الت�صنيع املرتبطة باأنابيب نقل الغاز 
والنفط. وقال املهند�ض �صعيد غمران الرميثي، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
وموؤمتر  معر�ض  يف  اخلام�صة  للمرة  مب�صاركتنا  نفخر  الإم���ارات:  حديد 
وامل�صوؤولني على  القادة  الدويل للبرول، حيث جنتمع مع نخبٍة  اأبوظبي 

خمتلف امل�صتويات الإقليمية والدولية يف قطاع الطاقة.
واأعرب عن تطلعه للتوا�صل مع املتخ�ص�صني يف قطاع النفط والغاز والتعرف 
على احتياجاتهم املتعلقة بتطوير التطبيقات وا�صتخدامات احلديد وذلك 
نظراً لالأهمية التي باتت متثلها التكنولوجيا والعمليات الرقمية واأمتتة 
البيانات الكبرية بالن�صبة لل�صركات املنتجة للنفط والغاز، مبا ين�صجم مع 
موؤكدا ال�صعي خلو�ض النقا�ض حول كيفية  مفهوم “النفط والغاز 4.0”، 
تطوير وتخ�صي�ض املنتجات واخلدمات والعرو�ض لتلبي تطلعات العمالء 

رغم التحديات التي ي�صهدها قطاع النفط والغاز اإقليمياً.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأف����اد ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة باأنه 
اإدراج  نوفمرب   7 امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�ض  مت 
التي  الأمريكي  بالدولر  املقّومة  ال�صكوك 
ذ.م.م،  لال�صتثمار  ال���دار  �صركة  اأ�صدرتها 
العقارية  ال���دار  ل�صركة  بالكامل  اململوكة 
مليون   500 بلغت  ا�صمية  بقيمة  ���ض.م.ع، 
دولر اأمريكي. ومت ت�صعري ال�صكوك مبعدل 
 10 %3.875، لأج���ل  ع��ن��د  ث��اب��ت،  رب���ح 
املعرو�ض  الكتتاب  طلبات  وفاقت  �صنوات. 
ب���اأك���ر م���ن 6 م�����رات، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ح�صة 
اإجمايل  من   71% العامليني  امل�صتثمرين 
ال�صكوك. ومتتلك الدار لال�صتثمار وتدير 
حمفظة متنّوعة من الأ�صول عالية اجلودة 
املدرة لالإيرادات املتكررة، يبلغ حجمها 20 
مليار درهم وتتنوع بني ال�صكنية والتجارية 

وم�صاحات التجزئة والفنادق.
وج���اء ه���ذا الإ����ص���دار اجل��دي��د ع��ق��ب جناح 
عام  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ل���ل���دار  الأول  الإ�����ص����دار 
مليون   500 ب��ق��ي��م��ة  ل�����ص��ك��وك   2018
والذي  ���ص��ن��وات،   7 اأم��ري��ك��ي ولأج���ل  دولر 
كان حينها الإدراج الأول من نوعه ل�صكوك 

ج���دي���داً ع��ل��ى ري����ادة ال�����ص��وق وت��ف��وق��ه على 
املنطقة، نظراً  املال يف  اأوراق  اأ�صواق  �صعيد 
وجاهزيته  ال�صوق،  بها  يحظى  التي  للثقة 
املالية من  لإدراج وت��داول خمتلف الدوات 
خالل اعتماده على نظام متطور للت�صوية 
واملقا�صة. حيث ر�صخ �صوق اأبوظبي لالأوراق 
ل����الإدراج  ك��وج��ه��ة مف�صلة  م��ك��ان��ت��ه  امل��ال��ي��ة 
املنطقة، م��ن خ��الل امتالكه  وال��ت��داول يف 
لإدراج  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري  ذات  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
ومينح  امل��ت��ن��وع��ة،  امل��ال��ي��ة  الأوراق  وت����داول 

ال�صركات يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية. 
�صيتم  ال�صابق،  ال�صكوك  ب��اإ���ص��دار  وع��م��اًل 
اأيرلندا،  ب��ور���ص��ة  يف  ال�صكوك  ه��ذه  اإدراج 

“يورونك�صت دبلن«.
نوعه  الثالث من  الدراج هو  اأن هذا  يذكر 
يف ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة لأدوات 
دين هذا العام حيث �صهد ال�صوق يف اأكتوبر 
احلايل اإدراج اأكرب برنامج �صندات متو�صط 
بقيمة  اأبوظبي  اإم��ارة  عن  ال�صادرة  الأج��ل 
ثالث  م���ن  اأم���ريك���ي  دولر  م���ل���ي���ارات   10
فئات. كما ادرج ال�صوق يف اأغ�صط�ض اجلاري، 
الإ�صدار الأول من �صكوك �صركة »�صكوك 
مليون   600 ب��ق��ي��م��ة  امل����ح����دودة«  اي�����ص��ي��ك 
دولر.   و تعليقاً على الدراج، �صرح �صعادة 
خليفة �صامل املن�صوري، الرئي�ض التنفيذي 
ل�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية بالإنابة: “اإن 
هذا احلدث الهام ميثل الثقة العالية التي 
يحظى بها ال�صوق لدى املوؤ�ص�صات الوطنية 
العربية، وتظافر جهود  الإم���ارات  دول��ة  يف 
باأداء  لالرتقاء  املختلفة  ال��دول��ة  قطاعات 
الأ�صواق  تلعب  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد 

املالية فيه دوراً حمورياً ».
واأ�صاف �صعادته:” يعد هذا الإدراج تاأكيداً 

مدخراتهم  ل�صتثمار  فر�صة  امل�صتثمرين 
�صمن بيئة قانونية تعتمد اأف�صل املمار�صات 
العاملية يف جمال الإف�صاح وال�صفافية وبيئة 

اقت�صادية وت�صريعية م�صتقرة.«
الذيابي،  ط���الل  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة الدار العقارية: 
�صكوك  �صهدته  ال��ذي  القوي  الطلب  “اإن 
العامليني  امل�صتثمرين  الدار لال�صتثمار من 
ما هو اإل دللة وا�صحة على الركائز املتينة 
التي تتمّتع بها ال�صركة. ومن �صاأن الإدراج 
اأبوظبي  �صوق  لل�صكوك يف كلٍّ من  امل��زدوج 
اأن  دبلن‘  و’يورونك�صت  امل��ال��ي��ة  ل�����الأوراق 
يعّزز من اإمكانية و�صول هذه ال�صكوك اإىل 
قاعدة وا�صعة ومتنّوعة من امل�صتثمرين يف 
عائدات  ال�صركة  و�صت�صتخدم  عّدة«.  اأ�صواق 
الإ������ص�����دار ل���غ���ر����ض اإع��������ادة مت���وي���ل دي����ون 
الإ�صدار يف حتقيق  و�صي�صاهم هذا  قائمة. 
الدار  �صركة  متويل  لقاعدة  مثايل  تنويع 
لال�صتثمار بجانب متديد اإجمايل متو�صط 

اآجال ا�صتحقاق التزامات الدار العقارية.
لال�صتثمار  ال���دار  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت���در 
وكالة  م��ن   Baa1 ت�صنيف  على  حا�صلة 
اأعلى  وه���و  الئ��ت��م��اين،  للت�صنيف  م��ودي��ز 

ل�����ص��رك��ة غ��ري ح��ك��وم��ي��ة يف  ��ن��ح  ت�صنيف ميحُ
املرتفع  الت�صنيف  ه��ذا  ويعك�ض  املنطقة. 
اأبوظبي  �صوق  يف  لل�صركة  ال��رائ��دة  املكانة 
اأ�صولها  من  املتكّررة  اإي��رادات��ه��ا  وا�صتقرار 
معدلت  بجانب  اجل����ودة،  عالية  املتنوعة 
وقاعدتها  اأ���ص��ول��ه��ا  يف  امل��رت��ف��ع��ة  الإ���ص��غ��ال 
ومنوذجها  امل�������ص���ت���اأج���ري���ن  م����ن  امل���ت���ن���وع���ة 
عيََّنت  قد  ال��دار  وكانت  ال��ق��وي.  الت�صغيلي 
وبنك  الإ�صالمي”  “دبي  ب��ن��ك  م���ن  ك���اًل 
بي  اإ����ض  “اإت�ض  وب��ن��ك  الأول”  “اأبوظبي 
كمن�صقني  ت�صارترد”  و”�صتاندرد  �صي” 
م�صركني  وم��دي��ري��ن  م�صركني  ع��امل��ي��ني 
بنك  اخ��ت��ي��ار  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��الك��ت��ت��اب، 
“اأبوظبي  وم�صرف  التجاري”  “اأبوظبي 
الوطني  دب���ي  و”الإمارات  الإ�صالمي” 
كابيتال” و”م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي” 
كمديرين م�صركني لالكتتاب. مع اإطالق 
امل��ال��ي��ة ملنتجات  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 
ال�صوق  مت��ك��ن  ج��دي��دة،  مبتكرة  وخ��دم��ات 
امل�صتثمرين  من  اأو���ص��ع  نطاقات  ج��ذب  من 
التداول  ق��ي��م  و  ال�صوقية  القيمة  وزي����ادة 
املف�صلة  وال��ت��داول  الإدراج  من�صة  لي�صبح 

يف املنطقة. 
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/8137 
املنذر : خالد عبيد ال�صيخ املن�صوري وميثله / رجاء ادري�صي ت�صويل كو�صتي مبوجب وكالة 

م�صدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
املنذر اليه : ابن الوليد ملقاولت البناء 

رقم  غرفة   - عمال  )�صكن  للعقار  التام  الخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   ، ولذلك 
182( و�صداد قيمة اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف 
مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا 
املنذر  الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل  املخت�صة واجلهات  ال�صلطات  اللجوء اىل  يف ذلك 

اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/8140 
كو�صتي  ت�صويل  ادري�صي  رج��اء   / بن حجاب احلمد وميثله  �صليمان  بن  ن��واف   : املنذر 

مبوجب وكالة م�صدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
املنذر اليه : مطعم ومقهى اوبرا بنو - �ض ذ م م - عنوانه : انرنا�صيونال �صيتي احلي 

اليطايل بناية رقم U02 - �صقة رقم 205 - رقم الر�ض 287 - 0 ور�صان الوىل
 )U02 ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار )�صقة رقم 205 - بناية
و�صداد قيمة اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة 
اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه 
مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/8141 
وكالة  مبوجب  ت�صويل  ادري�صي  رج��اء   / ومتثله   - كاندهي  كوكل  ك��وم��ار  جاي�ض   : امل��ن��ذر 

م�صدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
املنذر اليه : عياد ميديا لالنتاج والتوزيع الفني 

عنوانه : الثنية الأوىل - بناية �صمارت هايت�ض - مكتب رقم 701 - رقم الر�ض 9 - رقم 
�صمارت  بناية   -  701 رقم  )مكتب  للعقار  التام  الخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
كله  واملاء وذلك  الكهرباء  فاتورة  بال�صافة اىل   ، امل�صتحقة  اليجار  هايت�ض( و�صداد قيمة 
الجرءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن��ذار  هذا  ن�صر  تاريخ  من  �صهر  اق�صاها  مدة  يف 
القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء 
حقوقه  حلفظ  الق�صائية  واجل��ه��ات  املخت�صة  ال�صلطات  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  وامل��ي��اه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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رقم  2019/8138 
املنذر : فاطمة نبيل - وميثلها رجاء ادري�صي ت�صويل كو�صتي مبوجب وكالة م�صدقة رقم 

املحرر )2018/1/164166(
املنذر اليه : عبداهلل حممد �صامل حممد 

 )C16 S03 - بناية  ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار )حمل رقم 
و�صداد قيمة اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة 
اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه 
مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2019/49 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات الإ�صالمي - م�صاهمة عامة - واآخرون  

رقم  04/3834587 موبايل  رق��م  هاتف   - الثالث  الطابق   16 رق��م  - مبنى  الطبية  دب��ي  - مدينة  بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -  3135291835 رقم  مكاين   0504239566

املنفذ �صده : مونيكا جاواري فيكا�ض جاواري - واآخرون
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مدينة دبي الريا�صية - مبنى البحر املتو�صطي - �صقة رقم )104( الطابق 

Email/vgawari@yahoo.co.in )2064070214( 050/4736628( الأول - موبايل ثان رقم
املنفذ �صده : فيكا�ض جاوراي بالديف - املنفذ �صده : مونيكا جاوراي فيكا�ض جاوراي 

بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 
الأ�صا�صي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  الدولة   ال�صراء من مواطني  emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : حق منفعة  - رقم الر�ض : 18 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : البحر املتو�صطي - رقم 

العقار : 104 - امل�صاحة : 42.30 مر مربع - املقدرة ب��� )316.458( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مدينة دبي الريا�صية - مبنى البحر املتو�صطي - �صقة رقم )104( الطابق 
Email/vgawari@yahoo.co.in )2064070214( 050/4736628( الأول - موبايل ثان رقم

املنفذ �صده : فيكا�ض جاوراي بالديف - املنفذ �صده : مونيكا جاوراي فيكا�ض جاوراي 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

الأ�صا�صي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  الدولة   ال�صراء من مواطني  emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : حق منفعة  - رقم الر�ض : 18 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : البحر املتو�صطي - رقم 

العقار : 104 - امل�صاحة : 42.30 مر مربع - املقدرة ب��� )316.458( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/8120(

املنذرة/ �صركة عوائد للتجارة العامة - ذ م م 
املنذر اليها : �صركة جيه اإيه اأم �صبوت لتنفيذ الفنون الأدائيه واملو�صيقيه - )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : ب�صداد بدل اليجار املر�صد بذمة املنذر اليه والبالغ 
التايل )مبلغ وقدره = / 42.000 درهم بدل اليجار من تاريخ  مقداره مبلغ وقدره = /198.250 مف�صلة النحو 
الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  على  امل�صحوب   000056 رق��م  ال�صيك  قيمة   2019/2/28 تاريخ  وحتى   2018/10/29
وامل�صتحق الدفع يف 2018/12/18 والذي ارتد من البنك دون �صرف + مبلغ وقدره =/ 125000 درهم بدل اليجار 
للفرة من 2019/2/29 وحتى تاريخ 2020/2/28 + مبلغ وقدره = / 6.250 درهم �صريبة القيمة امل�صافة 5% من 
اإجمايل مبلغ اليجار ال�صنوي للفرة من 2019/2/29 وحتى تاريخ 2020/2/28 + مبلغ وقدره =/ 25.000 درهم 
تاريخ ن�صر هذا  العقارية للفرة من 2019/2/29 وحتى 2020/2/28( وذلك خالل �صهر واحد من  موؤ�ص�صة دبي 
الإخطار واإل الإخالء وت�صليم العني املوؤجرة خالية من ال�صواغل وال�صاغلني وذلك خالل 30 يوم من تاريخ ن�صر 
هذا الإخطار ويف حال العدم اإخالء املاأجور وت�صليمه للمنذرة خالية من ال�صواغل واإل �صن�صطر ا�صفني للجوء اىل 

اجلهات املخت�صة لخالءكم جربا مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/8123(

املنذر : تران�ض الإمارات لتجارة املوا�صي - ذ م م 
املنذر اليها : جنمة ال�صيف لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م )فرع( 

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم ب�صرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل 
للفائدة  بالإ�صافة  دره��م   84.598.71 وق��دره  مبلغ  ل�صاحلها  ذمتكم  يف  املر�صد  املبلغ  ت�صديد 
خمتلفة  مواعيد  يف  لكم  اللحوم  متطلبات  بتوريد  جت��اري��ة  تعامالت  نظري  وذل��ك  القانونية 
وقيمته  املذكور  املبلغ  �صداد  ويف حال عدم  بالنذار  اعالنكم  تاريخ  اأي��ام من   5 غايته  يف موعد 
84.598.71 درهم فاإننا �صن�صطر اىل اللجوء اىل الق�صاء واىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
من  ذلك  عن  ين�صاأ  ما  جميع  وحتميلكم  القانونية  الفوائد  مع  املبالغ  هذا  لتح�صيل  الالزمة 
اأ�صاب  بالتعوي�ض عما  املطالبة  تاأخريية ف�صال عن  واتعاب حماماة وفوائد  ور�صوم  م�صاريف 

اجلهة املنذرة من ا�صرار نتيجة تاأخركم يف ال�صداد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/8134 
ت�صويل  ادري�صي  رج��اء   / وميثلها  م��ردا���ض   عبداهلل  احمد  عبدالرحيم  علياء   : املنذر 

كو�صتي - مبوجب وكالة م�صدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
املنذر اليه : مطعم الطاولة احلمراء )�ض.ذ.م.م(

املو�صوع / اإنذار عديل 
304( و�صداد قيمة  التام للعقار )�صقة رقم  اليه ب�صرورة الخالء  املنذر  املنذر  ينذر 
اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر 
من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ 
حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك 
اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/8134 
املنذر : علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ض  وميثلها / رجاء ادري�صي ت�صويل كو�صتي - 

مبوجب وكالة م�صدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
املنذر اليه : انظمة الإت�صالت الذكية ملقاولت الإت�صالت - ذ م م - فرع دبي 

املو�صوع / اإنذار عديل 
 THE بناية   F-41 رقم  للعقار )مكتب  التام  الخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
CURVE( و�صداد قيمة اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك 
كله يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات 
القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء 
حقوقه  حلفظ  الق�صائية  واجل��ه��ات  املخت�صة  ال�صلطات  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  وامل��ي��اه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/8139 
املنذر : �صركة عابر لإدارة املن�صاأت �ض ذ م م  وميثله / رجاء ادري�صي ت�صويل كو�صتي مبوجب 

وكالة م�صدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
املنذر اليه : انتيب للتموين )�ض.ذ.م.م(  عنوانه : م�صتودع رقم WH-10 - رقم الر�ض 

: 226 - 597 جممع دبي لال�صتثمار الثاين 
 )WH-10 ولذلك ،  ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار )م�صتودع رقم
كله يف مدة  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�صافة   ، امل�صتحقة  اليجار  قيمة  و�صداد 
اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا 
يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/8124(

املنذرة : الف�صلية لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  بوكالة املحامي / فهد احمد بن متيم  مبوجب وكالة 
م�صدقة اأ�صول بتاريخ 2018/11/7 من الكاتب العدل بالرب�صاء برقم املحرر 2018/1/239424  

املنذر اليها : يونيك ل�صناعة املفرو�صات والت�صميم الداخلي )ذ م م( 
املو�صوع / طلب اإعالن املنذر اليه بالإخطار العديل بالن�صر

املفرو�صات  ل�صناعة  )يونيك  اليها  املنذر  تنذر  م(  م  ذ  �ض  البناء  م��واد  لتجارة  )الأف�صلية  املنذرة  اإن 
والبالغ 33.426.05 درهم )ثالثة  ال�صيكني  بالوفاء و�صداد مبلغ  م( وتكلفها  م  ذ  الداخلي  والت�صميم 
وثالثون الفا واربعمائة و�صتة وع�صرون درهما وخم�صة فل�صا( وذلك خالل )خم�صة( اأيام من تاريخه 
، ويف حال عدم ا�صتجابتكم �صتقوم املنذرة باتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة ل�صرداد قيمة 
حتميلكم  مع  ال�صداد  عدم  جراء  عليها  ترتب  التي  الأ�صرار  كافة  عن  بتعوي�صها  واملطالبة  ال�صيكني 

جميع التكاليف والر�صوم القانونية مبا يف ذلك اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4973 تنفيذ جتاري  
ان  الق��ام��ة مب��ا  الغفره جمهول حم��ل  ���ص��ده/1- غفار ح�صن  املنفذ  اىل 
/ عبداهلل علي عبدالوهاب  ابراهيم �صناع وميثله  التنفيذ/وردان  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صويدي  عبداهلل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )174971( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. بالإ�صافة اىل عدم قبول طلب تثبيت امر املنع من ال�صفر 
رقم 1123 ل�صنة 2018 جت��اري.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4819  تنفيذ جتاري  
مانيل  2-ب���ادجل���اري  م   م  ذ  ���ض   - لل�صفريات  ت��امي  ���ص��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا  )كفيل �صامن( جمهويل حمل  �صا�صيدرهان  كري�صنان  كوجني 
عامة(  م�صاهمة  )�صركة  الإ���ص��الم��ي  الإم����ارات  التنفيذ/م�صرف  طالب  ان 
وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )399187.50( 
درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5340   تنفيذ جتاري  
2-هيتي�صكومار  ح  م  م   - ب��روك��ي��م  ريني�ص�ض  ���ص��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ت�صينوباي - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اي �صي 
بن هويدن  �صعيد عبداهلل  املحدودة وميثله/خليفة عبداهلل  اي  �صي  اي 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  - قد  الكتبي 
التنفيذ  به وقدره )25616733.68( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/5097 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- را�صد �صعيد عبيد م�صعود عيال �صاملني الفال�صي  
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����ص��رف ابوظبي 
الإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )935151.55(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
ق�شم �لتنفيذ 

�خطار دفع بالن�شر يف �لق�شية �لتنفيذية  رقم 2236  ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / املحيط لتجارة الكيماويات ال�صناعية - ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )193491( درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %4 

من تاريخ 2017/9/5 حتى ال�صداد التام. 
ل�صالح املحكوم له/ هيزل ال�صرق الو�صط - م م ح 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
 حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية                   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية         
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�عالن بالن�شر للم�شتاأنف �شدهم للح�شور �مام �إد�رة �لدعوى
يف �الإ�شتئناف رقم )2019/1794( 

بناء علي طلب امل�صتاأنف /علي ال�صيد علي ال�صيد
امل�صتاأنف �صده /1- لطفي بن الطاهر احلمزى

اإدارة  2- مهران و�صفي �صيد علي - انت مكلف باحل�صور امام مكتب 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف  رقم )2( مبحكمة  الدعوى 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل 
امل�صتندات وذلك يف يوم الأحد املوافق 2019/11/24 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مكتب �د�رة �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �ال�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�إعالن للح�شور �أمام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية
يف �لدعوى رقم 2019/1764 عمايل )جزئي( 

بو��شطة �لن�شر
بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اىل املدعي عليه / الإحتاد للنقليات وهدم املباين - ذ م م 
اأنور �صيد با�صا - جن�صيته / باك�صتاين  عنوانه / - عنوانه :  اقام املدعي /�صاه 
عجمان - منطقة الرو�صة 3 - ت : 0561982718  الدعوى برقم /2019/1764 
)عمايل )جزئي(( - عجمان  ومو�صوعها : املطالبة بحقوق عمالية   فانت مكلف 
باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد يف ال�صاعة  15.30 من يوم 19 �صهر 11 ل�صنة 2019 م.  وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ : 2019/11/6
 مكتب �إد�رة �لدعوى 

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
مذكرة تبليغ حكم بالن�شر

يف �لدعوى رقم 2019/250 مدين جزئي �لفجرية
اىل املدعي عليه / ك�صارة الظفرة - ذ م م - جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم باأن حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية قد حكمت عليكم بتاريخ 
الزرق  امل��دع��ي/ال�����ص��وء  ل�صالح  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/9/17
املدعي  ب��ال��زام   -: احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   ، م  م  ذ  ���ض  لل�صناعة 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )85476( درهما )خم�صة وثمانون الفا 
واربعمائة و�صتة و�صبعون درهما( وفائدة تاأخريية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
2019/4/4 وحتى ال�صداد التام والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف و 200 )مائتي 

درهم اتعاب حماماة( - حرر بتاريخ : 2019/10/20 
مركز �شعادة �ملتعاملني      

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  �لدعوى 2019/2249 مدين جزئي 
اىل املدعي عليها الثالثة )فرعيا(/1-�صيبا اجلزيرة للنقل الربي - ذ م م  واملدعي عليه 
الرابع )فرعيا( / 2- ب�صري خان جوران فريد خان جوران - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي عليها الثانية )املدعي فرعيا( / �صركة وكالة اخلليج )دبي( ذ م م  وميثلها 
الفرعية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دف��ع للمحاماة.  ���ص��امل  ���ص��امل احل��ارث��ي مكتب   /
بالت�صامن والتكافل بان يوؤدوا  بالزام املدعي عليهم فرعيا  اأول : احلكم  ومو�صوعها 
للمدعية فرعيا ما ع�صاه ان يحكم به عليها يف الدعوى ال�صلية  ثانيا : الق�صاء بالزام 
املدعي عليهم فرعيا بالت�صامن والتكافل بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وحددت جل�صة 

لنظر الدعوى.  Ch1.B.10 2019/11/13 بالقاعة
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2019/9 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات الإ�صالمي - م�صاهمة عامة 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae - 3135291835 رقم 0504239566 مكاين رقم

املنفذ �صده : جا�صم حممد عبدالرحيم اأهلي  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة مردف - الفيال املقامة على قطعة الر�ض 
رقم )3/2795( �صارع رقم )81B( - بالقرب من �صوبر ماركت وي�صت زون 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2019/11/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : قطعة  ار�ض - املنطقة : 

مردف - رقم الر�ض : 3/2795 - امل�صاحة : 929.03 مر مربع - املقدرة ب��� )6.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  
فى �لدعوى رقم  2019/9 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات الإ�صالمي - م�صاهمة عامة 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae - 3135291835 رقم 0504239566 مكاين رقم

املنفذ �صده : جا�صم حممد عبدالرحيم اأهلي  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة مردف - الفيال املقامة على قطعة الر�ض 
رقم )3/2795( �صارع رقم )81B( - بالقرب من �صوبر ماركت وي�صت زون 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2019/11/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : قطعة  ار�ض - املنطقة : 

مردف - رقم الر�ض : 3/2795 - امل�صاحة : 929.03 مر مربع - املقدرة ب��� )6.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�إعالن بالن�شر 

�لدعوى رقم 1004 ل�شنة 2019 مدين جزئي - عجمان  
لدى حمكمة عجمان �الإبتد�ئية - �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �الأوىل 

املرفوعة من املدعية / �صو دامكو - �ض م ل 
بوكالة ال�صادة / عبدالرحمن املازمي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

�صد املدعي عليها / بيلد ارابيا 
اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعوة  ارابيا(  )بيلد  عليها  املدعي 
احل�صابية املقرر عقده ال�صاعة الثانية ع�صر والن�صف ظهرا يوم الإثنني املوافق 2019/11/18 وذلك 
مبقر حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية - غرفة املحامني - الطابق الثاين - م�صطحبني معكم 

كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
للتوا�صل / هاتف متحرك : 1449911 - 050  

 nagy_4u@yahoo.co.in : الربيد الإلكروين
�خلبري �حل�شابي / ناجي حممد �إبر�هيم يو�شف 
خبري وز�رة �لعدل قيد رقم 584 

�إجتمـــــاع خبــــــرة
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�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1724  �أمر �أد�ء
اىل املدعي عليه / 1- خالد حممد �صيد حممد جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي/اأمري �صعيد ح�صني حممد 
البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اداء  ام�����ر  ا����ص���ت�������ص���دار  ط���ل���ب 
بان  حممد  �صيد  حممد  خالد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ:2019/9/2 
درهم   )17.500( مبلغ  حم��م��د  ح�صني  �صعيد  اأم���ري  ل��ل��م��دع��ي/  ي����وؤدي 
يف  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
2019/6/23 وحتى ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف.  ولكم احلق يف ا�صتئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2298  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ابك�ض انرنا�صيونال للمالحه �ض.ذ.م.م 2- خورام فيا�ض احمد 
فيا�ض احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اأك�صا للتاأمني )اخلليج( �ض.م.ب )م( 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  دبي وميثله:�صعد حممد عبداهلل احلمادي  فرع 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
)347.024.25( درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التاك مع الزامهم بالر�صوم وامل�صروات ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم 
ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت  امل��واف��ق:2019/11/20  الربعاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/10600  عمايل جزئي
التنظيف جم��ه��ول حمل  وه����ران خل��دم��ات  / 1-جن��م��ة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  مطريد  عبدالباقي  عبداحلميد  /ح�صني  املدعي  ان  مبا  القامة 
 25000( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ص��اري��ف رقم  وال��ر���ص��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB192351057AE:ال�صكوى
فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة ال�صاعة 09.30 �ض  املوافق 2019/11/11 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/7779  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  ال��ع��ني لالعمال  1-ح��ن��اي��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اح����م����د زك�����ي ح�������ص���ن مبارك  امل����دع����ي /حم����م����د  ان  حم����ل الق�����ام�����ة مب����ا 
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات عمالية 
امل���ح���ام���اة رقم  وق���دره���ا )3500 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف وات���ع���اب 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB196591441AE/2019:ال�صكوى
الربعاء املوافق 2019/11/13 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/346  عمايل كلي

وال�صحية  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاولت  ال�صباح  1-موؤ�ص�صة   / عليه  املدعي  اىل 
�صيمكو جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د اب���و زي��ن��ي��ب ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )1018765 درهم( وتذكرة 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )12000( مببلغ  عودة 
وحددت لها جل�صة يوم   MB196815136AE:تاريخ ال�صتحقاق رقم ال�صكوى
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   10.30 ال�صاعة   2019/11/14 املوافق  اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
       �عالن بالطلبات �ملعدلة بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/8714  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عمر ك�صاري لركيب معدات ال�صالمة واطفاء احلريق �ض.ذ.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد الرفاعي عبدالقادر الطباخ قد اأقام 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )32766 درهم(  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 
لها  وح��ددت   mb197074740ae:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم   %9
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/12/10 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/2563  ��شتئناف جتاري    
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  التجارية  جيم   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
ا�صتاأنف  ق��د  لك��ي��اين   �صوري�ض  م��اي��ا   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
كلي  جت������اري   2018/1367 رق�����م  ب���ال���دع���وى  ال�������ص���ادر  احل���ك���م   /

بتاريخ:2019/10/24     
وعليه   2019/11/13 امل���واف���ق  الرب���ع���اء   ي���وم  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/4898 تنفيذ جتاري

البناء ذ.م.م   املنفذ �صده/1- �صركة اخلطوط المامية ملقاولت  اىل 
لالن�صاءات  التنفيذ/الغرير  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
خر�صانة �ض.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره���م   )48636( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/4382 تنفيذ جتاري
الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ب���راي���ن  ���ص��رك��ة  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة طبا�صكو 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  الفنية  للمقاولت 
دره��م اىل  وق���دره )243330(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة    خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/3180 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صاروان �صينغ لل �صينغ بهوجال )ال�صم ح�صب القامة بجواز ال�صفر( �صروان �صينغ بن 
لل �صينغ بهوجال )ال�صم ح�صب افادة التحري اجلن�صية(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  حممد  وميثله  ����ض.م.ع  ال��دويل  التجاري  البنك 
بتاريخ:2019/10/9 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة )15395947.62( درهم يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع 
العقار حمل احلجز )نوع العقار رقم الر�ض 857 - الكائن مبنطقة الثنية اخلام�صة - رقم ال�صقة 2702 ا�صم 
املبنى Vue du lac - رقم الر�ض 846 - الكائن منطقة الثنية اخلام�صة - رقم ال�صقة 108 - 106-107-

105-104-103-102-101 ا�صم املبنى مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 - رقم الر�ض 66 - الكائن مبنطقة اخلليج 
التجاري - رقم ال�صقة 18 - ا�صم املبنى اكزويكتيف باي - بود - رقم الر���ض 2019-الكائن املنطقة الثنية 
الرابعة - رقم الر�ض 1329 - الكائن منطقة وادي ال�صفا 2 - رقم ال�صقة 112 - ا�صم املبنى مزايا 27 - رقم 
الر�ض 1326 - الكائن منطقة وادي ال�صفا 2 - رقم ال�صقة 302 - الطابق 3 - ا�صم املبنى مزايا 23 - رقم 
الر�ض 1407 - الكائن منطقة وادي ال�صفا 2 - رقم ال�صقة 510-410-109 - الطابق 5 - ا�صم املبنى مزايا 
24 - رقم الر�ض 1337 - الكائن مبنطقة وادي ال�صفا 2 -رقم ال�صقة 608 - الطابق 6 - ا�صم املبنى مزايا 4( 

خالل 15 يوم من تاريخ العالن وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

       يف �لدعوى رقم 2017/2113  تنفيذ عمايل   
املنفذ �صده/1-حمطة اجلمال للتجارة �ض.ذ.م.م 

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صحر موفق ذو الغني

نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن مركبة )نوع 
اللوحة  رقم   - - موديل 2007  ا�صود  اللون   - تريل  اك�ض  ني�صان  املركبة 
اعاله  التنفيذ  به يف  املطالب  للمبلغ  وف��اء   )  G دبي  75306 خ�صو�صي 

وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/1913  تنفيذ جتاري   
مو�صوع الق�صية :  394783.44 

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:دار املرجان للمقاولت الفنية - وميثلها مالكها - �صيخ 
قمران مقبول مقبول ح�صني

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده / 1- اميوزمنت وايتووتر �ض.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مو�صوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن مركبة 
 )MT/1235-8 نوع املركبة اله ثقيلة - اللون احمر - موديل 2006 - رقم اللوحة(
واملرفقة مبح�صر احلجز وفاء مبلغ وقدره )394783.44( درهم املطالب به يف التنفيذ 

اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2018/338  تنفيذ عقاري   

عقاري  ا�صتنئاف   61/2017 رقم  بال�صتئناف  واملعدل  رق���م:113/2013  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  الق�صية:تنفيذ  مو�صوع 
القا�صي بالزام املنفذ �صدهم ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )44897956.22( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:اجاي براكا�ض لوهيا
املطلوب اعالنه:املنفذ �صدهما:1- �صركة تنميات ال�صتثمار والتطوير العقاري  2- �صركة تنميات جلوبال للتطوير العقاري 

جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة مبنطقة وادي ال�صفا 3- برقم ار�ض 693 
الوحدات:201+1303+1301+1212+1211+1210+1204+1203+1202+1304+1302+1209+1208+1207+1206+1205+1  رقم   -
ا�صم املبنى RAPUNZEL الوحدات الكائنة مبنطقة وادي ال�صفا 3 - برقم ار�ض 693 - رقم الوحدات : 1508-1509-
 QUEEN SHEBA 1603+1604+1510+1511+1601+1602+1505+1506+1507+1504+1503+1502+1501 ا�صم املبنى
 ALLADIN الوحدات الكائنة مبنطقة وادي ال�صفا 3 - برقم ار�ض 694 - رقم الوحدات:1310+1311+1312 ا�صم املبنى
الوحدات الكانئة مبنطقة وادي ال�صفا 3 - برقم ار�ض 694 - رقم ال��وح��دات:11+1202+1201+1112+1110+1003+1214+1
للمبلغ  وفاء   CLEOPATRA املبنى  ا�صم   1106+211+1207+1004+1105+1104+1102+1101+1205+1204+1203+09

املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  �لدعوى 2019/1853  �حو�ل نف�س م�شلمني

ان املدعي/ �صركة جمدي  اىل املدعي عليه / 1- �صارة خليف  جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم حممود خمي�ض وميثله:را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي  قد اأقام عليك 
املدعي للمدعية  املدعي واملدعي عليها زوجته بتطليق  التفريق بني  الدعوى ومو�صوعها 
طلقة بائنة دون اي حقوق �صرعية لها - ثانيا:ا�صقاط احل�صانة عن املدعي عليها وت�صليم 
الولد كال من )يزن �صريف جمدي ابراهيم خمي�ض ، والطفلة مريا �صريف جمدي ابراهيم 
خمي�ض( لوالدهم واثبات احقيته يف احل�صانة لهم وذلك طبقا للقانون - ثالثا:الزام املدعي 
عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  الربعاء املوافق  
2019/11/20   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  القرهود 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2017/95  تنفيذ عقاري   
مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2015/526 عقاري كلي ، ب�صداد 

املبلغ املننفذ به وقدره )311910( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:نهى حممد علي عورتاين

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- �صركة �صور انف�صتمنتز ليمتد جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

املنطقة   - �صكنية  �صقة  اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
جممع دبي لال�صتثمار الول - رقم الر�ض 29 - ا�صم املبنى �صون بزن�ض بارك - رقم 
وذلك  دره��م   )311910( وق��دره  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   -  RETAIL/32:العقار

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/468  ��شتئناف عقاري    

للو�صاطة  ���ص��ون   -2 ليمتد  انف�صتمنتز  ���ص��ون   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف / حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م  جمهول حم��ل  العقارية 
امل�صايبة   ابراهيم  املري وميثله:ب�صار عبداهلل علي  الودعاين  را�صد  حمد 
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/192 عقاري كلي 

بتاريخ:2019/10/1     
 08.00 ال�صاعة   2019/11/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه  الدعوى  ادارة  �صباحا  مبكتب 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/371  عقاري كلي
اىل اخل�صم املدخل / 1-�صركة الفريدة لال�صتثمارات ذ.م.م 2- ال�صيخة/العنود احمد بن حامد بطي ب�صفتها 
من ورثة ال�صيخ/احمد بن حامد بطي ال حامد مبوجب احلكم ال�صادر يف الركة رقم 2012/1253 حمكمة 
ابوظبي 3- حممد �صايع بن احمد ال حامد من ورثة ال�صيخ/�صايع بن احمد ال حامد 4-حمدان �صايع بن 
احمد ال حامد من ورثة ال�صيخ/�صايع بن احمد ال حامد  5- �صالمة �صايع بن احمد ال حامد من ورثة 
ال  ال�صيخ/�صايع بن احمد  ال حامد من ورثة  �صايع بن احمد  ال حامد 6- رو�صة  ال�صيخ/�صايع بن احمد 
حامد  7- مرمي �صايع بن احمد ال حامد من ورثة ال�صيخ/�صايع بن احمد ال حامد  8- حمدة �صايع بن 
احمد ال حامد من ورثة ال�صيخ/�صايع بن احمد ال حامد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال�صيخ خالد 
بن احمد بن حامد ال حامد وميثله:علي ابراهيم احمد ح�صونة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى 
بطالن عقد الرهن الواقع على قطعة الر�ض رقم )5( - الكائنة مبنطقة مر�صى دبي ل�صالح بنك ابوظبي 
التجاري وتعديالته والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الحد 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا    ch1.B.8:بالقاعة ال�صاعة:09:30 �ض  امل��واف��ق:2019/11/24 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2019/339  عقاري جزئي

ذ.م.م 3-  العقارية  للو�صاطة  بارترن  اربيان  ا�صامه عدي 2-  باهر  املدعي عليه/1- حممد  اىل 
ماتيلدا بطر�ض عبود زوجه وجدي نخله  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نعمت حممد 
حفي الدين �صريي - م�صرية اجلن�صية وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/8/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/نعمت حممد 
حفي الدين �صريي - م�صرية اجلن�صية بالزام املدعي عليهما الول والثانية بالت�صامم بينهما 
بان يردا للمدعية مبلغ )810.000( درهم والفوائد بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
وخم�صمائة  بامل�صروفات  الزمتهما  كما  ال�صداد  متام  وحتى   2019/7/7 يف  احلا�صل  الق�صائية 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12778 بتاريخ 2019/11/10   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2019/3073  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- 54 اي�صت للمطاعم �ض.ذ.م.م 2- مطعم جينزا ا�ض بي �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/رفيعة عبداهلل حممد �صعيد املال وميثله:حممود ح�صني علي احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2019/10/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/رفيعة عبداهلل حممد �صعيد املال بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�صوري بحل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها الثانية )مطعم جينزا ا�ض بي �ض.ذ.م.م - �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة( وتعيني اخلبري �صاحب الدور باجلدول م�صفيا لها وذلك بتكليفه ب�صهر حكم الت�صفيه وجرد كافة ا�صول 
ال�صركة وح�صر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�صركة حترير قائمة مف�صلة باموال ال�صركة 
وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�صفي ببيع موجودات ال�صركة 
بطريق املزاد العلني وايداع ح�صيلة البيع يف احد امل�صارف حل�صاب ال�صركة حتت الت�صفية واخطار دائني ال�صركة 
وت�صفية جميع الديون امل�صتحقة على ال�صركة وحت�صيل حقوقها لدى الغري و�صداد ديونها وتوزيع ما يتبقى من 
اموال على ال�صركاء كل بح�صب ح�صته وحددت مبلغ ع�صرة الف درهم حتت ح�صاب م�صاريف واجر امل�صفي ت�صاف 
على عاتق الت�صفية والزمت املدعي عليها الوىل بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     
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�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2019/3078  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- حمبه عبداهلل حممد املال 2- دي تاون انريورز ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
رو�صة علي حممد احمد ال�صاكت وميثله:حممود ح�صني علي احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ  2019/10/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/رو�صة علي حممد احمد ال�صاكت بحل وت�صفية ال�صركة 
املدعي عليها الثانية )�صركة دي تاون انريورز ذ.م.م - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( وتعيني اخلبري �صاحب الدور 
باجلدول م�صفيا لها وذلك بتكليفه ب�صهر حكم الت�صفيه وجرد كافة ا�صول ال�صركة وح�صر مالها من حقوق وما 
عليها من التزامات وعلى مدير ال�صركة حترير قائمة مف�صلة باموال ال�صركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى 
الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�صفي ببيع موجودات ال�صركة بطريق املزاد العلني وايداع ح�صيلة 
البيع يف احد امل�صارف حل�صاب ال�صركة حتت الت�صفية واخطار دائني ال�صركة وت�صفية جميع الديون امل�صتحقة على 
ال�صركة وحت�صيل حقوقها لدى الغري و�صداد ديونها وتوزيع ما يتبقى من اموال على ال�صركاء كل بح�صب ح�صته 
وحددت مبلغ ع�صرة الف درهم حتت ح�صاب م�صاريف واجر امل�صفي ت�صاف على عاتق الت�صفية والزمت املدعي 
عليها الوىل بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ال�صيخ حممد بن را�صد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1724  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايليجانت لل�صناعات �ض.ذ.م.م 2- ح�صن مياه �صليمان دروي�ض 
3- �صليم عبدال�صتار ك�صماين عبد ال�صتار ك�صماين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/المني لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
وق��دره )280249(  املدعي عليهم مببلغ  ال��زام  الدعوى مو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�صتحقاق كل 
املوافق:2019/5/16  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  �صيك 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�����ص��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/4116  جتاري جزئي

ان  بايتي�صا وداوار جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-ايلني جرا�ض  اىل 
اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام  املدعي/بنك م�صر )فرع دبي( قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )52.526.72( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 13.5% من تاريخ التوقف عن ال�صداد وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
املوافق:2019/11/11  الثنني  يوم  جل�صة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�����ص��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1523  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1- �صريكانت راما �صندران جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى مو�صوعها  ���ض.م.ع قد  ان املدعي/م�صرف عجمان 
ثبوت احلق با�صتحقاق املدعي ملبلغ وقدره )17.629.079.87( درهم بذمة 
امل���واف���ق:2019/12/11  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  عليهم.وحددت  املدعي 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/3961  جتاري جزئي

ان  ن��ور احل��اج نا�صر جمهول حمل الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-اح��م��د حممد  اىل 
را�صد  وميثله:جابر  ع��ام��ة(  م�صاهمة  )�صركة  ال�صالمي  الم���ارات  املدعي/م�صرف 
حممد جابر را�صد ال�صالمي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
تاريخ  م��ن   %9 ب��واق��ع  التاخريية  وال��غ��رام��ة  دره��م   )298233.64( وق���دره  مببلغ  عليه 
لها جل�صة  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/11/19  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

وال�صيناري�صت  العميمي،  �صلطان  الإم��ارات��ي  ال�صاعر  اأك��د 
حممد ح�صن اأحمد اأن الرواية الإماراتية املحلية متتلك 
ق��درت��ه��ا على  ���ص��وء  ناجحة يف  درام��ي��ة  م��ق��وم��ات �صناعة 
الن�ض  بنقل  ومرونتها  وامل�صاهد،  القارئ  نب�ض  مالم�صة 
التي  )ال��ف��ن��ي��ة(  العقبات  وق��ل��ة  الب�صر،  اإىل  ال��ذه��ن  م��ن 

تعر�ض تعاون الروائي وفريق الإنتاج الدرامي.
جاء ذلك خالل ندوة )روايات درامية( التي اأقيمت �صمن 
الفعاليات الثقافية ملعر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب بتنظيم 
موؤ�ص�صة بحر الثقافة، واأدارها ماهر من�صور، وا�صتعر�صت 
اإىل عمل  1003( التي حتولت  رواي��ة العميمي )���ض.ب 

درامي كتب ن�ض ال�صيناريو فيه حممد ح�صن اأحمد.
ويف اإجابة له عما يريد الراوئي من الدرامي قال �صلطان 
حلقات  اأه��م  كاأحد   - )ال�صيناري�صت(  »يحتاج  العميمي: 
العمل الدرامي- اأن يكون قريباً من العمل الروائي، وله 
جتارب �صابقة، ول �صك اأن التذوق الفني واحل�ض اجلمايل 

كل هذه  العمل،  ت�صب يف خدمة  اأخ��رى  م�صاعدة  عوامل 
واأن��ا مع  ال��روائ��ي وال��درام��ي،  امل�صافة بني  العوامل تقرب 
يغري  األ  ب�صرط  املطلوبة  م�صاحته  ال�صيناري�صت  اإعطاء 

م�صار الرواية عند حتويلها لعمل درامي«.
وعما يريد كاتب ال�صيناري�صت من الروائي اأجاب حممد 
ح�صن اأحمد:« اإن مل مينح الروائي لكاتب احلوار امل�صاحة 
الكافية من التحليق يف ف�صاء الرواية، فاإنه �صيعيق العديد 
الأخرى كالإنتاجية وملحقاتها، وذلك لأن  من احللقات 
العمل الدرامي ي�صع امل�صاهد يف ال�صورة التي ير�صمها له، 
للخيال  الرواية  ت�صمح  بينما  اإىل جهد كبري  وهي حتتاج 

بالتحليق يف ف�صاءاتها من دون م�صكالت تذكر«.
ويف مداخلة لأحد احلا�صرين عما اإذا كان الروائي ينظر 
القراءة،  يف  احلا�صل  النق�ض  ت�صد  اأنها  على  الدراما  اإىل 
وت�صيف املزيد من اجلمهور له، بنّي العميمي: »ت�صعني 
اأ�صع  اأكتب  روؤية م�صتقبلية لعملي، فحينما  اأمام  الدراما 
ت�صوراتي كمخرج، واأتقم�ض دور جميع طاقم العمل، لكن 
تبقى الإ�صكالية قائمة يف اأن العمل املكتوب يكتبه الروائي 

للقارئ ولي�ض لذاته كروائي«.
وحول عوامل الدراما الناجحة قال حممد ح�صني اأحمد:« 
واأن  معينة،  فكرة  تالم�ض  اأن  اأبرزها  ع��دة،  عوامل  هناك 

تكون هذه الفكرة مو�صع اهتمام، 
واأن  املجتمع،  م��ن  ك��ب��رية  فئة  ت�����ص��اوؤلت  ع��ن  جتيب  واأن 
واملكان،  ال��زم��ان  يحملها  التي  التفا�صيل  بكل  تخاطبهم 
املوجه  النقد  اأكرب من  املوجه للدراما  النقد  ولذلك كان 

للرواية، لأن الرواية ف�صاء، 
والدراما قالب حمدد«.

جناح  قيا�ض  اأن  على  امل�صاركان  اتفق  ال��ن��دوة  اختتام  ويف 
بناء على  يكون  درام��ي ل  اإىل عمل  التي حتولت  الرواية 
امل�صاهدين  اأو حتى جانب كبري من  النقاد  اأو  ال��رواة  اآراء 

من ذوي الآراء املختلفة، 
واإمنا يتم قيا�ض ذلك بناء على اأ�صول فنية حتكم �صناعة 

الدراما، وتلبي متطلباتها،
والإخ����راج  والت�صوير  ك��احل��وار  التنفيذ  حلقات  ومت��ن��ح   

والإ�صاءة م�صاحتها الكافية لعمل روائي درامي اإبداعي.

••ال�شارقة-الفجر:

اأكدت الناقدة الإماراتية د. زينب اليا�صي، والناقد 
والكاتب عبد الفتاح �صربي حاجة ال�صاحة الأدبية 
املحلية اإىل ناقدات ب�صكل ي�صهم يف تعزيز الإنتاج 
احلراك  م��ع  وين�صجم  جهة  م��ن  املحلي  الأدب����ي 
الثقايف الإماراتي عامة، واإمارة ال�صارقة خا�صة.

ج���اء ذل���ك خ���الل ن����دوة ح��م��ل��ت ع���ن���وان »ال�صرد 
الإم����ارات����ي« اأق��ي��م��ت يف »امل��ق��ه��ى ال��ث��ق��ايف« �صمن 
الدويل  ال�����ص��ارق��ة  مل��ع��ر���ض  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

للكتاب، اأدارها الإعالمي اأ�صامة مرة.
الندوة  ال��ي��ا���ص��ي  زي���ن���ب  ال���دك���ت���ورة  وا���ص��ت��ه��ل��ت 
خم�صة  يف  الإم��ارات��ي  لل�صرد  مف�صل  با�صتعرا�ض 
والرواية  الق�صرية  الق�صة  ح��ول  دارت  م��داخ��ل 

الإماراتية، تناول الأول م�صار الرواية الإماراتية 
املكان، يف  فتناول جماليات  الثاين  اأما  املعا�صرة، 
حني تناول الثالث البنية املو�صوعية والفنية يف 
الق�صة، وتناول امل�صار الرابع ال�صرد الإماراتي بني 
اأما امل�صار الأخري فتناول  التجريب والراكمية، 
الأدب الإماراتي يف ثالثة حماور ت�صمنت: ال�صعر 

الف�صيح، والأدب، والق�صة الق�صرية.

اأن يفكر بدميومة  وقالت اليا�صي: »على الكاتب 
على  جمالية  فيه  ثرياً  منتجاً  ويقدم  يكتب،  ما 
الرغم من اأنه قد يبحث ببع�ض الأمور امل�صكوت 
ما  لكن  �صلبية،  جمتمعية  نقاطاً  يذكر  اأو  عنها، 
يقدمه بعد ذلك من نتاج يرتقي بالأدب ويطرح 
حلوًل ناجحة للق�صايا التي يبحثها من �صاأنه اأن 

تتجاوز كل هذه الإ�صكالت املراكمة«.

الإماراتيات  ال���ن���اق���دات  دخ����ول  »اإن  واأ����ص���اف���ت: 
اإىل  يحتاج  الإم��ارات��ي��ة  الأدب��ي��ة  ال�صاحة  معرك 
لأن  الهدف،  لبلوغ  تتناغم  كثرية  جهود  ت�صافر 
والهمة  واجلهد  الوقت  حتتاج  النقدية  الدرا�صة 
العالية لجتياز امل�صار الذي اأ�صبح ممهداً يف ظل 

وجود موؤ�ص�صات ثقافية فاعلة وداعمة«.
ويف مداخلة له قال الأديب عبد الفتاح �صربي: 

الأدبية  امل���وؤل���ف���ات  ب��ح��ج��م  ن��ل��ح��ق  ل  »اأ���ص��ب��ح��ن��ا 
املن�صورة �صنوياً، ومن هنا علينا اأن ندعو النقاد ل 
�صيما الن�صاء لعتالء ال�صاحة الثقافية والطالع 
ويوجهوا  للمتلقي  ليحللوا  ال�صرد  مكنون  على 
اإماراتية  ذائقته، وي��ربزوا يف ذلك ق��درات نقدية 
ع�صرنا  يف  املرموق  الثقايف  مركزها  مع  تن�صجم 

احلايل«.

خالل ندوة »ال�شرد الإماراتي« يف »ال�شارقة الدويل للكتاب«

ال�ساحة الأدبية املحلية حتتاج املزيد من الناقدات الإماراتيات

 •• ال�شارقة-الفجر: 

يف ت�صميمه الع�صري والفريد، ومبوقعه الذي يتو�ّصط الردهة الرئي�صية 
العا�صمة  ال�صارقة  ا�صت�صاف جناح   ،38 ال�صارقة الدويل للكتاب  ملعر�ض 
العاملية للكتاب للعام 2019 زوار املعر�ض، معّرفاً ب�صرية اللقب، وبتاريخ 
جتاوز الأربعة عقود من العمل الثقايف والإبداعي الذي اتخذته ال�صارقة 

لغة تخاطب بها الثقافات العربية والعاملية.

التي تعّرف  الثقايف العديد من اخليارات  وقدم اجلناح ل�صيوف احلدث 
للعام  للكتاب  العاملية  العا�صمة  ال�صارقة  ومكتب  ال�صارقة  اإم��ارة  بجهود 
التي  واملتخ�ص�صة  النوعية  الإ�صدارات  من  العديد  عر�ض  كما   ،2019
الإبداعية  احل��ق��ول  خمتلف  م��ن  والعاملية  العربية  الثقافات  ع��ن  تعرّب 

واملعرفية. 
وخ�ص�ض اجلناح �صا�صة تفاعلية �صخمة تتيح التعّرف على املدن العاملية 
باأهم  خا�صة  قوائم  تظهر  املدينة  اختيار  ومبجرد  اإذ  اللقب،  نالت  التي 

اللقب،  لنيل  اأهلتها  التي  امل��ح��اور  وتك�صف  بها،  تتعلق  التي  التفا�صيل 
وم�صروعها الثقايف عرب التاريخ، ليقدم للزوار فر�صة التجّول يف عوا�صم 

الكتاب العاملية من ال�صارقة.
يف  العاملية  الكتاب  لعوا�صم  الدولية  اللجنة  اختيار  ج��اء  اأن��ه  اإىل  ي�صار 

اليون�صكو »ال�صارقة العا�صمة العاملية للكتاب لعام 2019«،
 تقديراً لدورها البارز يف دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، 

حيث انطلقت فعاليات الحتفال باللقب بتاريخ 23 اأبريل املا�صي بعر�ض 

هو الأ�صخم من نوعه يف املنطقة حمل عنوان »األف ليلة وليلة.. الف�صل 
الأخري«.

املوؤلفة  للكتاب  العاملية  العوا�صم  مبادرة  جلنة  تقوم   ،2001 عام  ومنذ 
من ممثلني عن اليون�صكو والحتاد الدويل للنا�صرين، والحتاد الدويل 
�صنوياً  امل��دن  م�صاركة  طلبات  با�صتقبال  املكتبات،  وموؤ�ص�صات  جلمعيات 
العاملية  العا�صمة  بتقييمها لختيار  تقوم  ثم  العامل،  اأنحاء  من خمتلف 

للكتاب.

جناح ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب 2019 يروي تاريخ اللقب 
لزوار »ال�سارقة الدويل للكتاب«

•• ال�شارقة-الفجر:

ناق�صت جل�صة »الكتابة اإىل ال�صا�صة«، التي جاءت �صمن فعاليات معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب بدورته 
ال� 38، الفرق بني العمل الروائي املقروء، الذي يتم حتويله اإىل عمل �صينمائي، اأو تلفزيوين، والفرق 

بني كتابة الرواية وبني ال�صيناريو.
وتطرقت اجلل�صة التي �صارك فيها كل من الروائي امل�صري، جار النبي احللو، وحممد �صادق، ع�صو 
احتاد الكّتاب امل�صريني، واأدارتها الكاتبة مانيا �صويد، اإىل مميزات الكتابة لل�صا�صة الكبرية اأو ال�صغرية، 

عن غريها من الكتابات الأدبية، ومدى م�صاهمتها يف �صهرة الكاتب.
ال�صرد  ترجمة  خالل  من  تقنياً،  فل�صفياً  تاأوياًل  املكتوب  تاأويل  على  تعمل  ال�صينما  اأن  احللو  واأو�صح 
املقروء وحتويله اإىل فل�صفة امل�صاهدة، فينتقل باجلمهور من خا�صية القراءة اإىل و�صعية امل�صاهدة، مع 
بقاء ال�صوؤال اّلذي بدء منذ حتويل العمل مكتوب، اإىل عمل �صينمائي اأو تلفزيوين حول املفا�صلة بني 

الن�ض الأ�صلي وبني ال�صورة.

وبنّي احللو اأن التعبري ياأخذ اأ�صكاًل خمتلفة، فالكلمة املكتوبة على الورقة متر مبراحل متعددة تفر�صها 
اأن حتويل الرواية اإىل عمل �صينمائي، ي�صتدعي الخت�صار الذي  متطلبات ال�صينما وتقنياتها، موؤكداً 
تعتمد عليه �صا�صة ال�صينما و�صا�صة التلفزيون، كونها قادرة على تقدمي ع�صر �صفحات من الرواية، يف 

وقت ل يزيد عن 30 ثانية.
واعترب احللو اأن الأعمال ال�صينمائية التي اأخذت عن روايات، يتم العمل عليها من قبل كاتب ال�صيناريو، 
واملخرج، وفقاً لروؤية ال�صينما اأو التلفزيون ومتطلباتهما، مبا ل يغري يف جوهر العمل الأ�صلي، مو�صحاً 
من  وغريها  وال�صورة،  املو�صيقية،  والإيقاعات  الإ���ص��اءة،  تقنيات  ت�صيفها  ميزات  تكت�صب  الرواية  اأن 

تقنيات �صناعة ال�صينما.
بدوره ا�صتعر�ض �صادق جتربته يف العمل الروائي، الذي مت حتويله اإىل عمل �صينمائي، لفتاً اإىل اأن اآراء 
القراء تنوعت حول روايته »اإيته«، اأي الرقم �صبعة بالإغريقي، عند م�صاهدتها على ال�صا�صة الكبرية، 

بني معجب بها كفيلم، وبني معار�ض.
اعترب �صادق اأن احلديث عن الرواية، وال�صينما اأو التلفزيون، حديثاً حول عاملني خمتلفني، مو�صحاً اأن 

الرواية عامل مفتوح للموؤلف يكتب كما ي�صاء، وكذلك مفتوح اأمام القارئ ليعمل خميلته الوا�صعة، يف 
حني اأن ال�صينما متيل اإىل الخت�صار واحتكار خميلة امل�صاهد يف اإطار ال�صورة.

وبني اأن ال�صينما تهتم بروح الرواية وفل�صفتها، يف حني اأن الرواية ت�صمل الكثري من التفا�صيل، داعياً 
القراء اإىل جعل الرواية ال�صينمائية مبثابة جتربة جديدة يعي�صها بروؤية اأخرى، تختلف اإىل حد ما عن 

ال�صورة التي كونتها خميلته عند قراءة الرواية.

خالل جل�شة حوارية بعنوان »الكتابة اإىل ال�شينما«

»ال�سارقة الدويل للكتاب« يطلع زواره على فل�سفة حتويل 
ال�سرد املقروء اإىل فيلم مرئي

خالل ندوة يف »ال�شارقة الدويل للكتاب«

�سلطان العميمي وحممد ح�سن اأحمد: الرواية الإماراتية متتلك مقومات �سناعة درامية متميزة
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اجلمهور امل�شري متذوق للفن ويرتبط بالأعمال والأدوار اجليدة

ن�سرين طاف�س: لدي رغبة 
حقيقة بالعمل يف هوليود ال�سرق

رم�صان يف عمل  املرتقب مع حممد  تعاونك  • ماذا عن 
جديد؟

اأحب  - لدي بالفعل م�صروع مع حممد رم�صان الذي 
ما يقدمه للغاية واأحب اغ````نياته كثرياً وتعاوين 
معه �صيكون يف اأمر جتاري على الأرجح لكن ل اأ�صتطع 
اتفاقات  لوجود  ، نظراً  احلديث عنه بالوقت احلايل 

متنعني من ذلك.
يف  الن���ت���ق���ادات  ي���واج���ه  م���ا  ع�����ادة  رم�����ص��ان  • ل��ك��ن 

اأعماله؟
له جماهريية  فنان  اأن حممد رم�صان  ال�صخ�صي  براأيي   -
كبرية يف الوطن العربي، وهذه اجلماهريية نتاج موهبته 
به  خا�صا  فنيا  خطا  يقدم  فهو  ا�صتثنائية  اعتربها  التي 
�صواء يف الغناء اأو التمثيل، وعلى امل�صتوى ال�صخ�صي احب 

ما يقدمه كما ذكرت لك خا�صة اأغنية "منرب وان".
لكما  ن�صرت  التي  بال�صورة  مرتبط  امل�صروع  هل   •

برفقة ق�صي خويل؟
ملناق�صة  اث��ن��اء الج��ت��م��اع  ال�����ص��ورة  بالفعل، ه��ذه   -

المر.
ال���رج���ال  "نادي  ف��ي��ل��م  يف  جن���اح���ك  ب��ع��د   •
بالعمل  ت��رك��زي  اأن  ك��ث��ريون  ت��وق��ع  ال�صري" 

يف م�صر؟
كثرية  فنية  ع��رو���ض  وج��اءت��ن��ي  بالفعل،   -
باأعمال م�صرية، و�صعدت بهذه  للم�صاركة 
ارتباطات  كان لدي  العمال لكن لالأ�صف 
م�صبقة يف �صورية جعلتني اأعتذر عن هذه 
�صيكون  املقبلة  ال��ف��رة  يف  لكن  الع��م��ال، 
خا�صة  م�صر  يف  م�صروع  م��ن  اأك��ر  هناك 
واأن لدي رغبة حقيقة بالعمل يف هوليود 

ال�صرق، و�صناعة تاريخ فني بها.
اأبواب  لك  فتح  الفيلم  ان  ترين  • هل 

ال�صينما امل�صرية؟
ب��ال��ت��اأك��ي��د، ف��ال��ع��م��ل يف ف��ي��ل��م مهم   -
مثل "نادي الرجال ال�صري" منحني 
اجلمهور  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  ف���ر����ص���ة 
امل�صري ب�صكل اكرب والو�صول اإليه 
وهو انت�صار مهم لأي فنان خا�صة 
وان���ن���ي ���ص��ارك��ت م���ع ك���رمي عبد 
�صينمائي  جن���م  وه����و  ال��ع��زي��ز 
ب���اق���ي فريق  ك��ب��ري وك���ذل���ك 

العمل من النجوم.
م���وؤخ���راً  ���ص��رح��ت  • مل�����اذا 
عن  العتذار  على  بندمك 

همام"؟ العرب  "�صيخ 
ك��ان فر�صة  العمل  لأن   -
لكي  ل��ل��غ��اي��ة يل  ج��ي��دة 
ي����ع����رف����ن����ي اجل���م���ه���ور 
اأنني  ك��م��ا  امل�������ص���ري، 
بالعمل  �صعيدة  كنت 
الكبري  الفنان  م��ع 
الفخراين،  يحيى 
لكن ظرويف وقت 
العمل  حت�صري 
ج�����ع�����ل�����ت�����ن�����ي 
اأع����ت����ذر عن 
مل�صل�صل  ا
و������ص�����ع�����رت 
اأكر  بالندم 
النجاح  ب���ع���د 

يف  درام��ي��اً  املهمة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وه��و  امل�صل�صل  ال���ذي حققه 
ال�صنوات الخرية، لكن هناك دائماً ظروف وارتباطات جتعل 

الن�صان ل ي�صتطع التواجد بكل عمل يعجبه.
الفرة  خ����الل  ال��ت��م��ث��ي��ل  اأم  ال��غ��ن��اء  يف  ���ص��رك��زي��ن  •هل 

املقبلة؟
التمثيل واختيار  اأعكف على الركيز يف  - يف الوقت احلايل 
واأن  وت�صيف يل خا�صة  تنا�صبني  اأن  التي ميكن  املو�صوعات 
باأعمال  م�صر  يف  القادمة  خطواتي  تكون  اأن  يف  رغبة  ل��دي 
قوية واأدوار اأ�صعر بال�صتمتاع واأنا اأقوم بتقدميها، فاجلمهور 

امل�صري متذوق للفن ويرتبط بالأعمال والأدوار اجليدة.
عمل؟ على  بالفعل  تعاقدت  • هل 

- تعاقد ر�صمي حتى الآن مل يتم، لكن هناك مناق�صات اقربت 
من التفاقات النهائية خالل الفرة احلالية وقريباً �صاأقوم 
اأحبذ الإع��الن عن عمل قبل توقيع  بالإعالن عنها لكني ل 

تعاقده والتفاق مع جهة النتاج على الإعالن ر�صمياً.
امل�صرية؟ النجمات  مع  املناف�صة  ترين  • كيف 

- لدي قناعة باأن كل فنانة لديها ب�صمة خا�صة بها، ول افكر 
يف املناف�صة لأين ل اأوؤمن بها من الأ�صا�ض، فكل �صخ�ض يعمل 
فاملهم  اجلميع،  تت�صع  الفنية  وال�صاحة  عمله  يف  ينجح  بجد 

دائماً هو الختيار والركيز يف العمل.
الأدوار؟ خمتلف  تقدمي  على  قادرة  اأنك  ترين  • هل 

اأتعامل  اإليه يف اختياراتي، فكل دور  اأعتقد ذلك، و�صاأ�صعى   -
واأ�صعى فيه لإثبات  التمثيلية  لقدراتي  باعتباره حتدي  معه 
دور   ، م�صر  يف  تقدميها  اأمتنى  التي  الأدوار  وم��ن  موهبتي، 
بنت البلد، الفتاة ال�صعبية فهذا الدور بالرغم من اأنه �صيكون 

�صعبا لكنني متحم�صة لتقدميه ب�صدة.
ا�صتعرا�صي؟ عمل  تقدمي  يف  تفكرين  • هل 

يف  اأت��ردد  لن  ا�صتعرا�صي  لعمل  فر�صة  هناك  لو  بالتاأكيد   -
واأنني  خا�صة  ال�صينما  يف  اأو  امل�����ص��رح  على  ���ص��واء  الم���ر  ه��ذا 
النوعية من العمال لن  اأق��وم بالغناء وبالتايل تقدمي هذه 
بالن�صبة يل على الط��الق، ولدي حما�صة لهذه  يكون �صعباً 
النوعية من العمال ل�صيما يف ظل قلتها واختالفها عن ما 

هو �صائد.
• حر�صت على ح�صور مهرجان اجلونة موؤخراً، كيف ترين 

الن�صخة الثالثة منه؟
املهرجان وهي  ف��رة  ب��وج��ودي يف اجلونة خ��الل  ا�صتمعت   -
التي  الف��الم  الفني خا�صة يف  امل�صتوى  على  ثرية يل  ف��رة 
فنحن  واأجنبي،  عربي  عمل  من  باأكر  وا�صتمعت  �صاهدتها، 
املتميزة  ال�صينمائية  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  م��زي��د  اإىل  ب��ح��اج��ة 
عاملية  اف��الم  لنا  وجتلب  ال�صينما  �صناعة  اإىل  ت�صيف  التي 
ال�صينمائية،  ال�صالت  تعر�ض يف  لو لن  بها حتى  لن�صاهدها 
ع��رو���ض من  ت�صمنت  للجونة  الخ���رية  ال����دورة  ان  واع��ت��ق��د 
ال�صوداين  الفيلمني  العربية خا�صة  ال�صينما  اإبداعات  اأف�صل 

"اآدم". الع�صرين" واملغربي  يف  "�صتموت 
اجلدل؟ من  الكثري  اأثارت  املهرجان  يف  اإطاللتك  • لكن 

- اجل��ان��ب الح��ت��ف��ايل يف امل��ه��رج��ان��ات ال��ف��ن��ي��ة م��وج��ود اإىل 
باإطاللتي  واهتمامي  بالأفالم،  املرتبط  الفني  اجلزء  جانب 
احلمراء،  ال�صجادة  على  متواجدة  لأنني  نظراً  طبيعي  اأم��ر 
تتنا�صب  بحيث  ومن�صق  جيد  ب�صكل  اختيارها  على  وحر�صت 
مع الفاعليات املختلفة التي اح�صرها، وتابعت التفاعل معها 
التوا�صل الجتماعي، رمبا جراأتها يف الت�صميم  على مواقع 

والختالف الذي ظهرت به.
مرتبط  يكون  طاف�ض  ن�صرين  عن  تكراراً  الأكر  • ال�صوؤال 

بجمالها، كيف حتافظني عليه؟
- لي�ض لدي و�صفات �صحرية، فاجلمال نعمه من اهلل، وعلى 
بانتظام  الريا�صة  ممار�صة  على  اأحر�ض  ال�صخ�صي  امل�صتوى 
واملفيدة  الطازجة  الفاكهة  لتناول  بالإ�صافة  جيداً  وال��ن��وم 

للب�صرة.

رنا �سماحة ت�سور 4 
اأغنيات من األبومها

ت�صتعد الفنانة رنا �صماحة لطرح اأحدث األبوماتها الغنائية، بعد اأن �صورت 
4 اأغنيات يف فيني�صيا، ومن املقرر طرحه بعد النتهاء من مراحل املك�صاج 

النهائية.
وقالت �صماحة اإنها تعر�صت لإجهاد �صديد الفرة املا�صية، ب�صبب �صفرها 
للعديد من البلدان، �صواء لت�صوير اأحدث كليباتها الغنائية )اأمرية احلب(، 

اأو لتح�صريات الألبوم اجلديد، خا�صة بعد املجهود الذي بذلته موؤخرا.
اأو�صحت  الآخ��ر  ل��الأل��ب��وم(. وعلى اجلانب  التنازيل  العد  )ب��داأ  واأ���ص��اف��ت: 
انها تدر�ض حاليا عرو�صا خلو�ض جتربة متثيل جديدة ولكنها مل حت�صم 

موقفها بعد.
التي  )اأم��رية احل��ب(،  اأغانيها  اأح��دث  بنجاح  �صماحة  رن��ا  الفنانة  وحتتفل 
ما  وحققت  �صتايلز�صتوديوز،  لي��ف  ل�صركة  الر�صمية  القناة  عرب  ٌطرحت 

يقرب من ن�صف مليون م�صاهدة بعد 4 اأيام من طرحها.

رانيا يو�سف ت�سور دورها يف 
)الآن�سة فرح(

اجلديد  م�صل�صلها  يف  م�صاهدها  ت�صوير  يو�صف  ران��ي��ا  الفنانة  ت��وا���ص��ل 
"الآن�صة فرح" مبدينة الغردقة ال�صاحلية، قبل اأن تتجه اإىل اجلونة م�صاء 

غد حل�صور حفل افتتاح الدورة ال� 3 من مهرجان اجلونة ال�صينمائى.
امل�صل�صل  املقبل ل�صتئناف ت�صوير م�صاهد  الأحد  القاهرة  اإىل  رانيا  وتعود 
هناك ل�صيما اأن العمل يتم ت�صويره ب�صكل مكثف لعر�صه خالل الأ�صابيع 

القليلة املقبلة.
 Jane" الأمريكي  امل�صل�صل  من  فرح" ماأخوذ  "الآن�صة  م�صل�صل  ان  يذكر 
the virgin" ومقرر عر�صه يف 4 اأجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، 
بطولة رانيا يو�صف، واأ�صماء اأبواليزيد، وحممد كيالين، وهبة عبدالعزيز، 
وهدى جمد، وعارفة عبدالر�صول، وجيالن عالء، ومرمي اخل�صت، وحممد 

عمرو�صي واإخراج اأحمد اجلندي ومقرر عر�صه يف بداية املو�صم ال�صتوي.

مي فاروق: الزواج عطلني كثريًا 
اأغ�صط�ض  اأعلنت الفنانة امل�صرية مي ف��اروق، يف �صهر 

املا�صي، طالقها من زوجها، 
م�صرية اإىل اأن الطالق الر�صمي وقع منذ عدة �صهور.

اأعرف  اإع��الم��ي��ة:  ت�صريحات  يف  ق��ال��ت،  م��ي 
ويف  الفنانة  يعطل  ال���زواج  اأن 
ح���ال���ت���ي ع��ط��ل��ن��ي ك���ث���رياً 
نوعية  من  ل�صت  لأنني 
اللواتي  ال���ف���ن���ان���ات 
يح�صرن بيبي �صير 
وط��ب��اخ ب��ل اأف��ع��ل كل 

�صيء بنف�صي.
بها  ع����اد  اإذا  وع���م���ا 
الزمن، وخريت بني 
ال��زواج والفن ، قالت 
م���ي: ���ص��اأخ��ت��ار ال����زواج 
اأمتناه وكنت  لأنني كنت 

اأمتنى اأن اأكون اأماً.
وابنتها،  ابنها  مع  جمعتها  �صورتني  ن�صرت  قد  مي  وكانت 

على ح�صابها اخلا�ض على موقع )الفي�ض بوك(،
 وعلقت قائلة: 

)مت من �صهور طالقي عن اأبو اأولدي ومن بعدها اكت�صفت 
ولدي  مع  اللي  هي  حقيقيه  حب  عالقة  واأج��م��ل  اأحلي  ان 

حبايبي زينه ومالك و�صغلي(.
واأ�صافت: )ربنا ي�صعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني 
ان ربنا اعطي  اكت�صفت  يف �صغلي وولدي هم كل حاجه ليا 
يل هديه م�ض ممكن تتعو�ض بكنوز الر���ض اكت�صفت مدي 
عن  طالقي  مت  ما  )بعد  حبهم  من  ا�صتمديتها  اللي  قوتي 

والدهم من �صهور(.
وتابعت: كل احرامي وتقديري للع�صره الطيبه اللي كانت 
قدر ربنا احلمدهلل..اكت�صفت انهم ظهر و�صند ليا وحقيقي 
�صعيدة  اأحلي عالقة حب يف حياتي ولدي  اأ�صدق حب  هم 

وفخورة بيهم ودعواتكم يل بالتوفيق يف �صغلي.

فني  عمل  من  لأكرث  طاف�ض  ن�شرين  ال�شورية  الفنانة  ت�شتعد 
خالل الفرتة احلالية يف م�شر ، حيث تنوي الرتكيز للعمل 
تتحدث  احل��وار،   هذا  ويف  امل�شرية.  وال�شينما  بالدراما 
اإطاللتها  اإىل  بالإ�شافة  القادمة  م�شاريعها  عن  ن�شرين 

الأخرية يف مهرجان اجلونة. وفيما يلي التفا�شيل:
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

جابر علو�ش

تــنـــدم تـ�شــتــط  وال  احــــذر 

ازتـــم قـبـلـك  واحــد  كــم  يــا 

انحـم ج�شمـه  احلــمــاقـــــه  ومـــن 

الهـم يتعـو�ض  الــعــيــل  ومـــرى 

تعـلـم رجــل  جـانـك  بو�شـيـك 

وفهـم ــن  ـــ زي و  بطيـب  ــل  اإعــمـــ

تن�شيـه ال�شـي  تبغـي  جـــــان  ــا  ي

يبغيـه لـــــي  يــو�ــشــل  وال  يــركــ�ــض 

اإيديـه تقبـ�ض  مـا  العيـا  ومــن 

ــي حــوالــيــه ــل ويــخــ�ــر �ــشــديــجــه ال

بتـعـنـيـه اأمــــر  فــــي  اإتـــاأن 

ــه ـــ ــراعــي ــدل اإب ــع ومــــرى الـــعـــدل ي

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

يل �شاحٍب خيرّ و �شاحب قوي با�ض
                       هـذا .. ما هو يـنحن و هـذا .. تـحـنرّه

كذا خلق ربي من عباده .. اجنا�ض
                        و يبني خـافـيها .. بـ مـاهي تـكـنرّـه

احــٍد ع�شى ربي يحفظه من النا�ض
                     واحٍد ع�شى اهلل يـحـفـظ النا�ض منه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

فى ايدى قلم واكتب �شعر فى دفرتي

ابغى افنن فى الق�شيد و�شوفها 

�شدت جدايا وهم�شت يا �شاعري

جنمتك ت�شكي من العواذل خوفها

******

كبار الحالم لو تعرف : كبار الفعول ؟

ما كان حلمي يعّديني ، واأنا اأطالعه !

البيت مت�حد

يجو�ض بال�شمري  ع�شقها  داٍر  اأح��ب  انا 

نقو�ض يخط  درٍب  بالقلب  لها  دي���اٍر 

جيو�ض يجر  باملعاين  حّبه  الم���ارات 

ولها من ق�شيدي والق�شايد ت�شي و ت�شو�ض

ر�شو�ض بالربايا  �شيتهم  �شيوٍخ  ومت��دح 

ي�شو�ض �شمّو  بيٍت  كل  �شما  اخ��وان  اإىل 

بناه عرو�ض �شيخ �شيته  وتفخر ب�شرية 

يحو�ض عليه  جمٍد  واجل��ود  للكرم  لو  و 

ينو�ض غيم  مثل  مدته  و  وهمام  كرمي 

زبون اجلالوي لو متاهى الف�شا بوحو�ض

على ا�شمه ول�شمه " زايد " املجد به منقو�ض

ورحل واملدى بالطيب عن �شريته مفرو�ض

معرو�ض عاليه  جنٍة  يف  منزله  ع�شى 

يهواها و  ي��ه��ت��وي��ه��ا  خ���ف���وٍق  وي�����ش��ك��ن 

بيمناها خ��ّط��ت  ال���ش��واق  م��ن  ن��ق��و���ٍض 

يقراها والقلب  �شوق  �شحايب  وير�شل 

بالماها تزهى  فخر  ع��ذاي��ب  وتطنخ 

وحالها الج���وا  ك��ل  عّطر  ال��ع��ود  كما 

ي�����ش��ي��ل ال��ت��ح��اي��ا وامل��ح��ب��ة وي��زه��اه��ا

وغ��ن��اه��ا ب��امل�����ش��اع��ر  وداده  مت���ّك���ن 

مبداها طيب  ك�شب  و  حممود  كل  �شبق 

باهى ل  بالغيث  ويفي�ض  ال�شما  �شمّو 

واعماها الوقت  �شامها  ع��نٍي  كل  دوا  و 

ميناها وجت����ود  الجم�����اد  ب���ه  ت���زّي���ن 

ْمباهى و  طيب  �شريته  عن  املدى  جاد  و 

ويتباهى ي��زه��ى  ف��ي��ِه  بنعيٍم  وع�����ش��اه 

�شرية �شيخ
اإهداء اإىل روح باين الإمارات و�شانع نه�شتها، املوؤ�ش�ض الوالد ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيّان طّيب اهلل ثراه.

ح������ي م������ن ك����ّف���������ه ْت��������ل ال�������ش�������ع���اب 

ي������وم اأق�������������ارن مي�������ي���ن���ه ب��ال�����ش�����ح��اب 

ل�����و زرع��������ت ال���������م����ك����ارم ف������ ال����ت���������راب

ع�����ا������ش�����ت ال�����ن�����ا������ض ت�����������ت ظ�������الل���ه���ا

ي�����ح�����رج ال���������ش����ح����ب ك������رث اأف���������ش����ال����ه����ا

م�����ا ن���ب�������ت غ�������ي�������ر ي��������������ده ل�����ح�����ال�����ه��ا

فزاع

هند الفهيد/ال�سعودية
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