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اليوجا تخف�ض �ضغط الدم 
الذين  البالغني  ل��دى  ال���دم  �ضغط  اأن  اإىل  بحثية  م��راج��ع��ة  خل�ضت 
ميار�ضون اليوجا مع مترينات التنف�س واال�ضرتخاء ثالث مرات على 
اأق��ل من غريهم. والإج��راء الدرا�ضة، حلل  اأ�ضبوعيا رمبا يكون  االأق��ل 
معظمهم  �ضخ�ضا   3517 فيها  �ضارك  جتربة   49 بيانات  الباحثون 
رجال ون�ضاء يف منت�ضف العمر وبدناء ويعانون بالفعل من �ضغط الدم 
االأ�ضغر �ضغط  التجارب  وقيمت  به.  االإ�ضابة  اأو�ضكوا على  اأو  املرتفع 
الدم قبل وبعد تكليف ب�ضكل ع�ضوائي امل�ضاركني اإما مبمار�ضة اليوجا اأو 
باالمتناع عن ذلك. وب�ضكل عام، تبني اأن �ضغط الدم االنقبا�ضي لدى 
امل�ضاركني الذين مار�ضوا اليوجا كان اأقل خم�س ملليمرتات زئبقية يف 
املتو�ضط مقارنة باملجموعات التي امتنعت عن ممار�ضة التمرينات كما 
انخف�س �ضغط الدم االنب�ضاطي لديهم 3.9 ملليمرت زئبقي بف�ضل 
اليوجا. وات�ضح اأي�ضا اأن �ضغط الدم االنقبا�ضي لدى مر�ضى ال�ضغط 
الذين مار�ضوا اليوجا ثالث مرات اأ�ضبوعيا يف جل�ضات ا�ضتملت اأي�ضا 
على مترينات التنف�س واال�ضرتخاء انخف�س 11 ملليمرتا زئبقيا كما 
تراجع �ضغط الدم االنب�ضاطي لديهم �ضت ملليمرتات زئبقية. وقال 
مدينة  يف  كونيتيكت  بجامعة  اجل�ضم  حركات  علم  يف  الباحث  وو  ين 
�ضتورز وكبري الباحثني يف الدرا�ضة "ال تظهر نتائجنا فقط اأن اليوجا 
بل  ال��دم  �ضغط  خف�س  يف  البدنية  التمرينات  فعالية  يف  تكون  رمب��ا 
ت�ضري اأي�ضا اإىل اأهمية ممار�ضة مترينات اليوجا للتنف�س واال�ضرتخاء 

العقلي والتاأمل اإىل جانب احلركات".

غطاء ال�ضرير والنظافة.. متى يجب عليك تغيريه؟
ب�ضاأن تغيري  النا�س  يتبعها  للراأي عن عادات غريبة  ا�ضتطالع  ك�ضف 
اأغطية االأ�ضرة التي ينامون عليها، مو�ضحا الطريقة االأمثل لتغيريه، 
اأجرته  للراأي  ا�ضتطالع  واأظهر  اأن يتم فيها ذلك.  التي يجب  وامل��دة 
ال  النا�س  بع�س  اأن  االأ�ضرة(،  "املرتبات" )فر�ضات  يف  �ضركة خمت�ضة 
موقع  ذك��ر  م��ا  وف��ق  ال��ف��ور،  على  املت�ضخة  االأغطية  بتغيري  يقومون 
العادة  يف  الرجال  اأن  اال�ضتطالع  نتائج  وبينت  ميديا".  "�ضتاندرد 
يعمدون اإىل تغيري اأغطية االأ�ضرة املت�ضخة كل 18 يوما يف املتو�ضط، 

بينما ال ت�ضتطيع الن�ضاء ال�ضرب على ذلك �ضوى يومني فقط.
يغريوا  مل  باأنهم  اع��رتف��وا  ال��رج��ال  بع�س  اأن  للده�ضة،  املثري  وم��ن 
اأن  ي��وم��ا، يف م��وؤ���ض��ر على   45 مل��دة  اأ���ض��رت��ه��م غ��ري النظيفة  م���الءات 
الرجال اأقل حر�ضا من الن�ضاء على تغيري االأغطية. واأظهرت نتائج 
اال�ضتطالع، الذي �ضمل األف �ضخ�س وتناول عادات تنظيف الفرا�س، 
اإذا  اإال  نهائيا  اأ�ضرتهم  اأغطية  يغريون  ال  الرجال  من  باملئة   43 اأن 
ات�ضخت، مقابل 33 باملئة لدى الن�ضاء. لكن هذه االأرقام تتغري عندما 
يتعلق االأمر باالأزواج، اإذ مييل هوؤالء اإىل تغيري اأغطية اأ�ضرتهم على 

فرتات متقاربة، لكن الدرا�ضة مل تك�ضف عن االأرقام يف هذا اجلانب.
وال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه: ملاذا علينا تغيري غطاء ال�ضرير من فرتة 
اجللد  عن  يتخلى  االإن�ضان  ج�ضم  اأن  يف  االإج��اب��ة  تكمن  اأخ���رى؟  اإىل 
التالف ب�ضكل يومي، وهذه العملية تتم عادة عندما نكون يف ال�ضرير 

اإجمايل، مما يوؤدي اإىل تراكم بع�س اجلراثيم مع مرور الوقت.
اأنه يف البيئات احلارة والرطبة تعد اأغطية االأ�ضرة مكانا مثاليا  كما 
يف  البيئات  ه��ذه  مثل  يف  ال�ضرير  يحتوي  اإذ  وتكاثرها،  العثة  لنمو 

املتو�ضط على حوايل 10 ماليني ح�ضرة من العثة.

اأول دليل على وجود مياه يف املريخ
واأوروبية  اأمريكية  م�ضبارات  التقطتها  لفوهات  اإن �ضورا  علماء  قال 
اأظهرت على االأرجح اأن كوكب املريخ كانت عليه �ضبكة من البحريات 
تابعة  م�ضبارات  جمعتها  بيانات  واأظهرت  ال�ضابق.  يف  االأر�ضية  حتت 
لوكالة الف�ضاء االأمريكية "نا�ضا" ووكالة الف�ضاء االأوروبية اأول دليل 
وفقا  املريخ،  قدمية  اأر�ضية  حتت  مياه  �ضبكة  وج��ود  على  جيولوجي 
لدرا�ضة اأعدها باحثون يف اإيطاليا وهولندا ون�ضرت نتائجها يف جملة 
قال  ال�ضياق،  ويف  ري�ضريت�س" اجلمعة.  جيوفيزيكال  اأوف  "جورنال 
فران�ضي�ضكو �ضاليزي، اأحد العلماء امل�ضاركني يف الدرا�ضة، عرب ر�ضالة 
درا�ضات  يف  ورد  م��ا  ت��وؤك��د  النتائج  اإن  اجلمعة،  االإل��ك��رتوين  بالربيد 

�ضابقة، مو�ضحا اأن البحريات حتت - االأر�ضية رمبا كانت مرتبطة.
احتمال  ب�ضبب  العلماء  املريخ  على  مياه  وج��ود  فكرة  اأذهلت  ولطاملا 
اأن يكون الكوكب االأحمر �ضهد يف مرحلة ما ظروفا اأ�ضبه بتلك التي 

اأجازت تطور احلياة على كوكب االأر�س.
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تعوي�ض ال�ضهر بـنوم 
العطلة.. درا�ضة حت�ضم اجلدل

اإذا كنت ممن يعتقدون اأنه مبقدورك تعوي�س ال�ضهر الأوقات متاأخرة خالل 
فاأنت  االأ�ضبوع،  نهاية  بعطلة  النوم  يف  �ضاعات طويلة  ق�ضاء  االأ�ضبوع عرب 

خمطئ، وذلك بح�ضب درا�ضة طبية حديثة.
جلامعة  التابع  الزمني  االأح��ي��اء  وعلم  ال��ن��وم  خمترب  يف  باحثون  واأج���رى 
كولورادو بولدر االأمريكية، دار�ضة على جمموعة من البالغني على مدار 

يوما، ملعرفة تاأثري النوم عليهم يف اأوقات خمتلفة خالل االأ�ضبوع.  15
خم�س  م��ن  الأك��ر  يناموا  مل  ال��ذي��ن  االأ�ضخا�س  اأن  اإىل  العلماء  وتو�ضل 
يف  طويال  بالنوم  ا�ضتمتاعهم  قبل  اخلم�ضة،  العمل  اأي��ام  يف  يوميا  �ضاعات 
اتبعوا  باآخرين  مقارنة  لديهم،  النوم  نق�س  يعو�ضوا  مل  االأ�ضبوع،  نهاية 

نظام نوم اأطول واأكر تنظيما طيلة االأ�ضبوع.
ي�ضعرون  العطالت  يف  طويال  ينامون  من  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  واأ�ضارت 
لنمط  عودتهم  مبجرد  تتال�ضى  ذلك  اآث��ار  اأن  اإال  ن�ضبيا،  مقبول  بانتعا�س 

النوم املتبع خالل االأ�ضبوع، واملتمثل بعدد قليل من ال�ضاعات.
ونقلت �ضحيفة "مريور" الربيطانية، عن مدير املخترب، الدكتور كينيث 
اإهمال  ثم  وم��ن  العطالت  يف  البيولوجية  �ضاعتنا  "لتعديل  قوله:  راي��ت، 

النوم على نحو كاف خالل اأيام االأ�ضبوع، اأ�ضرار مدمرة".
خالل  قليلة  ل�ضاعات  للنوم  مييلون  من  اأن  العلمي  البحث  ك�ضف  كذلك 
االأ�ضبوع، يقبلون على تناول العديد من الوجبات اخلفيفة ليال، مما يرفع 

من اأوزانهم، ويزيد من احتمال اإ�ضابتهم مبر�س ال�ضكري.

�ضجن احليتان يغ�ضب بوتن
تعليمات  ال��رو���ض��ي��ة  ال�ضلطات  اأ����ض���درت 
باإطالق �ضراح نحو 100 حوت حمتجزة 
داخل اأقفا�س يف اأق�ضى �ضرقي رو�ضيا، يف 
الرئي�س فالدميري  اأثارت غ�ضب  ق�ضية 
"رويرتز" عن  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف����ق  ب���وت���ن، 

و�ضائل اإعالم رو�ضية.
وظهرت �ضور احليتان يف حاويات �ضيقة 
ناخودكا  م��ي��ن��اء  م��ن  ب��ال��ق��رب  خ��ل��ي��ج  يف 
البحري الياباين اأول مرة العام املا�ضي، 
مم����ا اأث�������ار م���وج���ة م����ن االن����ت����ق����ادات يف 

البالد. 
وتعتزم ال�ضلطات الرو�ضية اإعادة احليتان 
اإىل املياه، بعد اأن مت احتجازها يف ظروف 
م�ضرتين  اإىل  ب��ي��ع��ه��ا  ب���ه���دف  ق��ا���ض��ي��ة 
"رويرتز" عن  نقلت  م��ا  وف��ق  �ضينيني، 

وكالة تا�س الرو�ضية لالأنباء.
لكن امل�ضكلة تكمن يف كيفية اإطالق �ضراح 
الذي  االأم��ر  بها،  االإ�ضرار  دون  احليتان 
وبقيت  للمياه  اإع��ات��ه��ا  ت��اأخ��ري  يف  ت�ضبب 
عليها  اأط���ل���ق  ح���ظ���ائ���ر،  يف  احل���ي���وان���ات 

االإعالم الرو�ضي "�ضجن احليتان".
لالأنباء  "تا�س" الرو�ضية  وكالة  واأف��ادت 
رو�ضيا،  يف  ال��ف��ي��درايل  االأم����ن  ج��ه��از  اأن 
���ض��رك��ات، االثنني   4 اإىل  ات��ه��ام��ات  وج��ه 

املا�ضي، ب�ضبب خرق قوانني ال�ضيد.

اأبرز الطرق مل�ضاعدتك يف 
فقدان الوزن بعد �ضن الثالثني  �ص 23

هل ت�ضبب ال�ضيجارة الإلكرتونية 
ال�ضفري اأثناء التنف�ض؟

اإن  جديدة  درا���ض��ة  نتائج  قالت 
االإلكرتونية  ال�ضجائر  تدخني 
ي���رت���ب���ط ب���ال�������ض���ف���ري، وال�����ذي 
ي��ح��دث ن��ت��ي��ج��ة ���ض��ي��ق جمرى 
التنف�س. ويعدُّ ال�ضفري عالمة 
خطر مبكرة على جمموعة من 
االأم���را����س م��ن��ه��ا ف�����ض��ل القلب 
وا�ضطرابات  ال��رئ��ة  و���ض��رط��ان 

النوم.
تو�ضلت  ال��ت��ي  للنتائج  ووف��ق��اً 
تت�ضابه  ال������درا�������ض������ة  اإل����ي����ه����ا 
ال�����ض��ج��ائ��ر االإل���ك���رتون���ي���ة مع 
التقليدية  ال�����ض��ج��ائ��ر  ت��دخ��ني 
حيث  من  التبغ  من  امل�ضنوعة 
منهما  ك����ل  ت���دخ���ني  ارت����ب����اط 
التي  االأعرا�س  من  مبجموعة 
ت�ضيب اجلهاز التنف�ضي ومنها 

ال�ضفري.
ال��درا���ض��ة يف جامعة  واأج���ري���ت 

و�ضارك  االأم��ري��ك��ي��ة،  رو�ض�ضرت 
�ضخ�س،  األ���������ف   28 ف���ي���ه���ا 
تدخني  اأن  اإىل  وت���و����ض���ل���ت 
ال�����ض��ج��ائ��ر االإل��ك��رتون��ي��ة يزيد 
بال�ضفري  االإ������ض�����اب�����ة  خ���ط���ر 
االأخرى  ال��ت��دخ��ني  وب��اأع��را���س 
ال��ت��ن��ف�����س مبعدل  م��ث��ل ���ض��ي��ق 
مل  مب���ن  م��ق��ارن��ة  م����رة   1.7

ي�ضبق لهم التدخني.
امل�����ض��ارك��ني ممن  اخ��ت��ي��ار  ومت 
يدخنون ال�ضجائر االإلكرتونية 
تدخني  م��ع  ت��اري��خ  لهم  ولي�س 
التقليدية.  ال��ت��ب��غ  م��ن��ت��ج��ات 
ولفت الباحثون االنتباه اإىل اأن 
نتائجهم ال تقول اأن ال�ضيجارة 
االإلكرتونية هي �ضبب ال�ضفري، 
واإمن��ا وج��ود �ضلة بني تدخني 
وبني  ال�ضجائر  من  النوع  ه��ذا 

ال�ضفري اأثناء التنف�س.

املعلوماتية البيولوجية – اأو تقنية قراءة االأفكار
يقول  االأفكار،  ق��راءة  القادرة على  باالأجهزة  يتعلق  وفيما 
خرباء ال�ضركة العمالقة اإنه "مبجرد اأن تفكر يف االت�ضال 
�ضوف  االأم��ر، وكذلك  ه��ذا  تنفيذ  يتم  �ضوف  م��ا،  ب�ضخ�س 
املوؤ�ضر على �ضا�ضة الكمبيوتر  يكون مبقدورك التحكم يف 
الذهاب  املوؤ�ضر  تريد من  ال��ذي  املكان  التفكري يف  مبجرد 
اإليه". وظهرت بالفعل موؤ�ضرات على تقنية قراءة االأفكار 
خالل  من  البيولوجية"  "املعلوماتية  با�ضم  تعرف  التي 
مناذج ب�ضيطة قدمتها بع�س �ضركات االألعاب مثل "ماتل". 
كما ابتكر املهند�ضون يف اأي.بي.اإم و�ضركات اأخرى �ضماعات 
االإ�ضارات  ق���راءة  ميكنها  متطورة  مبج�ضات  م���زودة  راأ����س 
وقيا�س  الوجه  تعبريات  على  والتعرف  للمخ  الكهربائية 
اأن ترتجم  ال�ضخ�س، لكن دون  واأفكار  م�ضتويات الرتكيز 

االأفكار التي تقراأها اإىل اأوامر يتم تنفيذها.
�ضنبداأ  �ضنوات  خم�س  غ�ضون  "يف  اإن��ه  اإم  ب��ي.  اأي.  وقالت 
يف م�ضاهدة تطبيقات بدائية لهذه التكنولوجيا يف جمال 
االألعاب والرتفيه". وذكرت ال�ضركة اأن من بني التغيريات 
الكبرية التي �ضتطراأ على عامل التكنولوجيا اختفاء كلمات 
البيومرتية.  البيانات  باأنظمة  عنها  واال�ضتعا�ضة  امل��رور 
و���ض��ق��ت ���ض��رك��ة غ��وغ��ل خل��دم��ات االإن���رتن���ت ه���ذا الطريق 
ق�ضمات  على  التعرف  تقنية  ا�ضتخدام  خ��الل  من  بالفعل 
الوجه كو�ضيلة لت�ضغيل اأحدث اإ�ضداراتها من نظام ت�ضغيل 
اأندرويد. وجاء يف القائمة ال�ضنوية التي ت�ضدرها اأي. بي. 
"تكوينك البيولوجي هو املفتاح لهويتك الفردية،  اإن:  اإم 
الو�ضيلة  هو  التكوين  ه��ذا  �ضيكون  العاجل،  القريب  ويف 
�ضيكون  اأن��ه  "ت�ضور  ال�ضركة  واأ�ضافت  هويتك".  حلماية 

باإمكانك اأن تتوجه اإىل ماكينة ال�ضراف االآيل لت�ضحب ما 
تريده من املال ب�ضكل اآمن عن طريق نطق ا�ضمك ب�ضوت 
ب�ضمة  على  للتعرف  �ضغري  جهاز  اإىل  التطلع  اأو  مرتفع 
ح�ضابك  م��ن  التحقق  مب��ق��دورك  �ضيكون  وباملثل  عينك، 
امل�ضريف عرب هاتفك املحمول اأو جهاز الكمبيوتر اللوحي 

اخلا�س بك".

حركة اجل�سم لتغذية الأجهزة بالطاقة
اأن يتم تغذية االأجهزة  "اأي.بي.اإم" كذلك  وتتوقع �ضركة 
طريق  ع��ن  بالطاقة  ال��ق��ري��ب  امل�ضتقبل  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 
امل�ضاألة  ه��ذه  ال�ضركة  وتو�ضح  امل�ضتخدم.  ج�ضم  ح��رك��ات 
قائلة اإن "اأي �ضيء يتحرك تتولد عنه طاقة، ويف غ�ضون 
ال�ضنوات اخلم�س املقبلة، فاإن االبتكارات احلديثة يف جمال 
تكنولوجيا الطاقة املتجددة �ضتتيح اإمكانية توليد الطاقة 
اأم���واج املحيطات  ب��دءا م��ن  اأي ج�ضم متحرك  م��ن خ��الل 
التي  "املياه  اأن  واأ���ض��اف��ت  اأحذيتنا"،  ب��ح��رك��ة  وان��ت��ه��اء 
الطاقة  لتوليد  ت�ضتخدم  �ضوف  امل��ن��زل  اأنابيب  يف  جت��ري 
اإمكانية  اأن  اأي.ب��ي.اإم  �ضركة  وترجح  لالإ�ضاءة".  الالزمة 
االأغنياء  ع��ل��ى  تقت�ضر  ل��ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإىل  ال��و���ض��ول 
�ضوف  الرقمية  الفجوة  اأن  اإىل  املتقدمة، م�ضرية  وال��دول 
تكون قد اختفت بالكامل خالل ال�ضنوات اخلم�ضة املقبلة، 
�ضنوات  "خالل خم�س  اأن��ه  ال�ضنوية  القائمة  حيث جاء يف 
�ضوف تكون الفجوة بني مالكي التكنولوجيا واملحرومني 
منها قد تراجعت اإىل حد كبري بف�ضل تكنولوجيا االأجهزة 
�ضيكون  الفرتة  تلك  اأنه خالل  ال�ضركة  وذك��رت  النقالة". 
عدد االأجهزة النقالة حول العامل قد بلغ 5.6 مليار جهاز 

لتغطي ثمانني باملائة من �ضكان العامل. واأ�ضافت اأنه "كلما 
الفقراء  قدرة  زادت  كلما  املحمولة،  الهواتف  �ضعر  رخ�س 

على �ضرائها مقارنة باإمكانياتهم يف الوقت احلايل".

الق�ساء على م�سكلة الر�سائل الدعائية
ال�ضركة  ف���اإن  التكنولوجية،  ب��ال��ن��واح��ي  يتعلق  فيما  اأم���ا 
الر�ضائل  م�ضكلة  على  الق�ضاء  يتم  اأن  تتوقع  العمالقة 
وتقول  االل��ك��رتوين.  الربيد  على  تتطفل  التي  الدعائية 
ال�ضركة: "يف غ�ضون خم�س �ضنوات، �ضوف تكون الر�ضائل 
املتطفلة  الر�ضائل  اأن  لدرجة  بالغة  اأهمية  ذات  الدعائية 
الوقت  ويف  مت��ام��اً.  اختفت  ق��د  كانت  ل��و  كما  تبدو  �ضوف 
بالغة  االل��ك��رتوين  ال��ربي��د  مر�ضحات  تكون  �ضوف  نف�ضه 
فيها  مرغوب  غري  ر�ضائل  اأي  و�ضول  متنع  بحيث  الدقة 

اإىل امل�ضتخدم".
تكنولوجيا  احل��ايل  ال��وق��ت  اإم يف  ب��ي.  اأي.  �ضركة  وت��ط��ور 
جديدة تتيح جمع بيانات عن امل�ضتخدم من جميع امل�ضادر 
االإنرتنت  على  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  مثل  املتاحة 
وغريها بحيث ال ت�ضل اإىل امل�ضتخدم �ضوى الر�ضائل التي 
تعود عليه بالفائدة ب�ضكل �ضخ�ضي من واقع معرفة ذوقه 
وميوله. واعتادت �ضركة اأي. بي. اإم اأن تطلق توقعاتها يف 
التكنولوجيا ب�ضكل �ضنوي، وقد حققت نتائج جيدة  عامل 
بالفعل اإذا ما نظرنا اإىل تنبوؤاتها عام 2006، فقد تنباأت 
الهواتف  النانو وظهور  تكنولوجيا  بانت�ضار  العام  ذلك  يف 
امل��ح��م��ول��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى حت��دي��د امل��واق��ع وان��ت�����ض��ار اأجهزة 
الرتجمة الفورية، وحتققت هذه التنبوؤات بالفعل بدرجة 

اأو باأخرى بعد مرور خم�س �ضنوات اأي يف عام 2011.

الأجهزة الإلكرتونية يف امل�ضتقبل تقراأ اأفكار م�ضتخدمها

مبقدور  جتعل  اأبحاث  على  طويلة  فرتة  منذ  العلماء  يعمل 
فيها  التفكري  مبجرد  الأوام��ر  تنفيذ  الإلكرتونية  الأجهزة 
وذلك عن طريق تقنية قراءة الأفكار املعروفة ب�"املعلوماتية 

البيولوجية". فهل يتحقق هذا احللم قريبا؟
الأمريكية  اإم  بي.  اأي.  �سركة  من  علماء  يتوقع 

العمالقة للتكنولوجيا باأنه يف غ�سون 
خم�س �سنوات �سيكون مبقدور اأجهزة 

الكمبيوتر والهواتف املحمولة قراءة 
اأفكارك، وجاءت هذه التوقعات يف اإطار 

القائمة ال�سنوية التي ت�سدرها ال�سركة 
اجتاهات  اأو  ابتكارات  خم�سة  وت�سم 

تكنولوجية من املرجح اأن حتقق انت�سارًا 
بني  ومن  املقبلة.  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 

اأي.  اأطلقها علماء  التي  التوقعات الأخرى 
واختفاء  املرور  كلمات  ع�سر  انتهاء  اإم  بي. 

الر�سائل الدعائية التي تتطفل على الربيد 
اجل�سم  حركة  على  والع��ت��م��اد  الل��ك��رتوين 

�سد  واأخريًا  بالطاقة،  الإلكرتونية  الأجهزة  لإمداد  كو�سيلة 
الفجوة الرقمية بني الأغنياء والفقراء.

كيف توؤثر حرب 
ذرية على الأر�ض؟

تثري التوترات الدولية املت�ضاعدة 
ب���ني ال���ق���وى ال���ن���ووي���ة ال��ق��ل��ق من 
احتمال تطور االأمور نحو ال�ضدام، 
دول، مثل  ق��ادة  تهديد  خا�ضة مع 
الرئي�س الرو�ضي، فالدميري بوتن، 

با�ضتعمال �ضالح الدمار ال�ضامل.
اأن������ه يف حال  وح������ذر خ������رباء م����ن 
لل�ضالح  دول�������ة  اأي�������ة  ا����ض���ت���خ���دام 
النووي، واإن على نطاق �ضيق، فقد 
يت�ضبب ذلك بكارثة بيئة واإن�ضانية 
"�ضيان�س  م����وق����ع  وف�����ق  ع���امل���ي���ة، 
القلق  وت�ضاعد  العلمي.  األريت" 
ال����ن����ووي����ة خالل  م����ن االأ����ض���ل���ح���ة 
اأعلنت  ع��ن��دم��ا  امل���ا����ض���ي،  ف���رباي���ر 
الواليات املتحدة االن�ضحاب املوؤقت 
النووية  االأ���ض��ل��ح��ة  م��ع��اه��دة  م���ن 
باملثل،  مو�ضكو  وردت  امل��ت��و���ض��ط��ة، 
التي  ال���ه���واج�������س  م����ع  خ�����ض��و���ض��ا 
ت�ضيطر على الدول االأوروبية من 
النووية  االأ���ض��ل��ح��ة  ن�����ض��ر  اح��ت��م��ال 
هدفا  جعلها  اأو  ف��ي��ه��ا،  املتو�ضطة 
علماء  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ���ض��ار  ل��ه��ا. 
ملعرفة  �ضيناريوهات  و�ضعوا  املناخ 
النووية  احل�����روب  ت���اأث���ري  ك��ي��ف��ي��ة 
وخل�ضوا  ال���ع���امل،  ع��ل��ى  امل���ح���دودة 
اإىل اأن االنفجارات النووية �ضتكون 
�ضتتجاوز  نتائجها  لكن  "حملية" 

احلدود، بحيث تكون عاملية.
اأن طبقة  ال���ت���اأث���ريات،  ه���ذه  وم���ن 
كبري،  ب�ضكل  تت�ضرر  ق��د  االأوزون 
وق��د ي��ربد م��ن��اخ االأر�����س ل�ضنوات 
يوؤدي  مم��ا  طبيعية،  غ��ري   بن�ضبة 
اإىل خ�ضائر يف املحا�ضيل الزراعية 
ف��ي��م��ا و�ضفه  االأ����ض���م���اك،  و���ض��ي��د 

اخلرباء ب�" املجاعة النووية".
االأمريكي  املركز  الباحث يف  وق��ال 
ل��ب��ح��وث ال��غ��الف اجل����وي، مايكل 
النووي  ال�ضتاء  "خطر  اإن  ميلز، 
ب�ضورة  م��ف��ه��وم  اأو  م��ف��ه��وم  غ���ري 
القرار  ل�����ض��ّن��اع  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ���ض��ي��ئ��ة 

والعامة على حد �ضواء".
"ال�ضتاء  م�����ض��ط��ل��ح  وي�����ض��ت��خ��دم 
االنقالب  اإىل  ل��الإ���ض��ارة  النووي" 
الذي يطراأ فجاأة على حالة املناخ، 

عقب وقوع انفجارات نووية.

الربق ي�ضعل جحيما يف اأ�ضرتاليا
املئات من رج��ال االإط��ف��اء يف  يكافح 
اأ���ض��رتال��ي��ا، الإط��ف��اء ع���دد ك��ب��ري من 
احلرائق التي ا�ضتعلت ب�ضبب الربق، 
الإخالء  الكثريين  ا�ضطرت  وال��ت��ي 
منازلهم. واأدى الربق ال�ضتعال مئة 
حريق على االأقل يف والية فيكتوريا، 
حتذيرات  م�������ض���وؤول���ون  وج����ه  ف��ي��م��ا 
حريقان  ال��ت��ح��م  اأن  ب��ع��د  ع��اج��ل��ة، 
متنزه  يف  ه���ائ���ال  ح��ري��ق��ا  ل��ي�����ض��ك��ال 
ب��ون��ي��ب ال���ع���ام ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و مئة 
ملبورن.  ���ض��رق��ي  ج��ن��وب  ك��ي��ل��وم��رت 
يف  ال���ط���وارئ  اإدارة  م��ف��و���س  وق����ال 
فيكتوريا، اأندرو كري�ضب، اإن احلريق 

مل يلتهم اأي ممتلكات.
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�ش�ؤون حملية

يف ندوة نظمها مركز زايد للدرا�سات والبحوث

التنمية الزراعية امل�ضتدامة اإرث ح�ضاري بداأ يف �ضتينيات القرن املا�ضي مع املوؤ�ض�ض زايد

لإ�سافة ميزة جمالية للمدينة

بلدية مدينة العني جتمل مناطق و�ضط مدينة العني مبليوين زهرة بنف�ضجية

ن�سف اخلريجني اختاروا العمل يف دولة الإمارات 

خريجو جامعة نيويورك اأبوظبي 2018... مرحلة ما بعد اجلامعة حافلة بامل�ضاهمات الفاعلة

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

فكر  يف  ح�����ض��اري  اإرث  امل�����ض��ت��دام��ة  ال��زراع��ي��ة  التنمية 
زايد  مركز  نظمها  التي  الندوة  عنوان  كان   .. القيادة 
للدرا�ضات والبحوث وا�ضت�ضافتها مكتبة زايد املركزية 
وكيل  ال�ضرع  حممد  �ضيف   – املهند�س  فيها  و���ض��ارك 
الوزارة امل�ضاعد لقطاع املجتمعات امل�ضتدامة ، ودروي�س 
الفهيم مدير ق�ضم الت�ضويق الزراعي يف دائرة الزراعة 
اأم����ريي مدير  اأح��م��د  ب��ال��ع��ني �ضابقا وال��دك��ت��ور خ��ال��د 
احليوية  والتقانات  الوراثية  للهند�ضة  خليفة  مركز 
احلمادي  حممد  اأح��م��د  واملهند�س  االإم����ارات  بجامعة 
عبد  واملهند�س  الفوعة  ب�ضركة  الفوعة  مزرعة  مدير 
اأول خ��ب��ري ومهند�س  ال��ي��و���ض��ف��ي  ي��ا ورخ����ان  احل��ف��ي��ظ 
اأحمد خالد عثمان  العني.واملهند�س  زراع��ي يف مدينة 
للرقابة  اأبوظبي  بجهاز  الزراعية  التنمية  اإدارة  مدير 
ال��غ��ذائ��ي��ة . ويف ب��داي��ة ال���ن���دوة ال��ت��ي ح�����ض��ره��ا �ضيف 
حممد ال�ضرع وكيل وزارة التغري املناخي امل�ضاعد وعلي 

الرميثي املدير التنفيذي مبركز زايد للرتاث . 
األقت مديرة مركز زايد للرتاث بالعني فاطمة م�ضعود 
اأهمية هذه الندوات  اأك��دت فيها على   املن�ضوري كلمة 
اإثراء احلوار بني املتخ�ض�ضني واالأبناء  التي ت�ضهم يف 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى دور م��وؤ���ض�����س ال���دول���ة ال�����ض��ي��خ زاي���د بن 
�ضلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- يف التنمية الزراعية 
املوؤ�ض�س  زاي��د  اأن  اإىل  م�ضرية  العني  مدينة  يف  خا�ضة 
ال��دور الهام واالأ�ضا�س يف حتويل مدينة العني  كان له 
التي ت�ضم  امل�ضطحات  اإىل �ضاحة خ�ضراء يغلب عليها 
زايد  اإن مركز   : االأ�ضجار والزهور وقالت  العديد من 
للدرا�ضات �ضاهم يف تزويد جيل من الباحثني باملعارف 
حممد  �ضيف  �ضعادة  البداية  يف  حتدث  كما   . املختلفة 
امل�ضاعد  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ض��رع 

اأن  على  م��وؤك��دا  والبيئة  امل�ضتدامة  املجتمعات  لقطاع 
الرتباطها  دويل  باهتمام  حتظى  امل�ضتدامة  التنمية 
املبا�ضر بحياة االأفراد وظروفهم املعي�ضية واالقت�ضادية 
واالجتماعية والبي ئية وقال :اإن اأكر من 821 مليون 
االأمن  ان��ع��دام  حالة  من  يعانون  العامل  ح��ول  �ضخ�س 
الغذائي ومن املنتظر اأن ت�ضتمر هذه احلالة، يف حالة 
وتوحيد  بتكثيف  كلمته  ال�ضكان وطالب يف  زي��ادة عدد 
اأج��ل تطوير نظم  املجال من  الدولية يف هذا  اجلهود 
الزراعة امل�ضتدامة وقال: اإن دولة االإمارات كانت �ضباقة 
يف هذا من خالل اهتمامات املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد -طيب 
اهلل ثراه- لتطوير مفهوم الزراعة والتنمية امل�ضتدامة 
م�ضريا اإىل اأن جهود دولة االإمارات يف الزراعة والتنمية 

امل�ضتدامة جتاوزت حدودها يف اإحياء بحرية ت�ضاد التي 
تعد اأحد اأكرب م�ضطحات املياه العذبة يف اأفريقيا .

ويف اجلل�ضة االأوىل للندوة التي اأدارها الباحث الدكتور 
حمدان الدرعي حتدث اأول خبري زراعي مبدينة العني 
املهند�س عبد احلفيظ اليو�ضفي حيث تناول التحديات 
التي واجهته يف التنمية الزراعية يف بداية ال�ضتينيات 
من القرن املا�ضي موؤكدا رغبة املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد - 
رحمه اهلل- يف حتويل ال�ضحراء اإىل م�ضطحات خ�ضراء 
زراعة  بداية  اإىل  وم�ضريا  العني-   مدينة  يف  -خا�ضة 
اأن  يف  وا�ضتخدامها  العني  مدينة  يف  النخيل  اأ���ض��ج��ار 

تكون عالمة وا�ضحة يف امتداد ال�ضوارع والدوارات .
كما حتدث يف اجلل�ضة االأوىل : دروي�س الفهيم مدير 

ق�ضم الت�ضويق الزراعي يف دائرة الزراعة مبدينة العني 
�ضابقا : م�ضريا اإىل اأن زايد املوؤ�ض�س اأراد من املواطنني اأن 
يعتمدوا على اأنف�ضهم يف الزراعة مع تقدمي امل�ضاعدات 
الظاهر  منها  مناطق  اإىل  امل���زارع  لتمتد  لهم  الفنية 
املوؤ�ض�س  زاي��د  توجيهات  اإىل  اإ�ضافة  وال��وج��ن  وال��ع��راد 
ال�ضاد.   منطقة  يف  اخل�ضروات  لتعليب  م�ضنع  باإن�ضاء 
الدكتور  فيها  احل��وار  اأدار  التي   : الثانية  اجلل�ضة  ويف 
العي�ضوي من جامعة االإ مارات حتدث الدكتور :  فايز 
خالد اأمريي رئي�س ق�ضم علوم احلياة بجامعة االإمارات 
اإىل  م�ضرياً  احليوية:   للتقانات  خليفة  مركز  ومدير 
الوراثية  والهند�ضة  احليوية  للتقانات  خليفة  مركز 
ت�ضخري  يف  ���ض��اه��م   2014 ع����ام  يف  اف��ت��ت��اح��ه  وم���ن���ذ 
امل�ضتدامة  ال��زراع��ي��ة  املحا�ضيل  ت��ط��وي��ر  يف  اجل��ي��ن��ات 
لتتنا�ضب مع بيئة دولة االإمارات وقال : اإنه يتم حاليا 
درا�ضة اجلينوم بهدف التعديل الوراثي ملقاومة امللوحة 
الع�ضوية بهدف زيادة  الزراعة  واحل��رارة وحتدث عن 
املركز  اإن  وق��ال:  االإن��ت��اج من خ��الل خم�ضبات حيوية 
ي�ضعى حاليا لتطوير نباتات ذكية قادرة على النمو يف 

الظروف البيئية ال�ضعبة.
خالد  اأح��م��د   : املهند�س  الثانية  اجلل�ضة  يف  وحت���دث 
للرقابة  اأبوظبي  بجهاز  الزراعية  التنمية  اإدارة  مدير 
ال��غ��ذائ��ي��ة وق���ال : اإن ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي يف ح��اج��ة اإىل 
اأك��ر من ثالثني  تنمية م�ضتدامة موؤكدا على وج��ود 

مزرعة حا�ضلة على التميز.
احلمادي  اأحمد  املهند�س  حت��دث  الفوعة  �ضركة  وم��ن 
اإىل العديد من  اأن ال�ضركة ت�ضدر التمور  موؤكدا على 
النخيل  اأن جت��رب��ة زراع����ة  ع��ل��ى  ال��ع��امل وم���وؤك���دا  دول 

باالإمارات تعد من التجارب الناجحة بكل املقايي�س .
هذا وقد قام املدير التنفيذي ملركز زايد للرتاث علي 
الرميثي وفاطمة املن�ضوري مدير مركز زايد للرتاث 

بالعني بتكرمي امل�ضاركني يف نهاية الندوة. 

•• العني  -  الفجر

ي��ق��ارب مليوين  م��ا  ب��زراع��ة  العني  بلدية مدينة  ب���داأت 
م�ضتوى  على  والبنف�ضجي  االأبي�س  اللونني  زهرة من 
ق��ط��اع و���ض��ط امل��دي��ن��ة وذل����ك ���ض��م��ن م��و���ض��م ا�ضتبدال 
الزهور ووفقاً للربنامج الزمني املعتمد لنمو االأزهار، 
اللونني  ذات  ال��زه��ور  �ضتالت  على  ال��رتك��ي��ز  مت  حيث 
وي�ضفي  العني  والبنف�ضجي مبا مييز مدينة  االأبي�س 

جمالية فريدة ل�ضوارع و�ضط املدينة.
العمليات  ق�ضم  رئي�س  الكعبي  منى   : املهند�ضة  وقالت 
البنف�ضجية   الزهور  زراعة  �ضت�ضكل  باالإنابة  وال�ضيانة 
 ، املدينة   امل��زروع��ة بو�ضط  ال��ع��ام  للم�ضاحات  االإط���ار  
حيث ت�ضري زراعتها وفق جدول زمني خا�س بكل نوع 
من الزهور،  نظراً خل�ضائ�ضها التي حتتاج لقدراً معيناً 
من درجات احلرارة، ، حيث متت زراعة العروة ال�ضتوية 
يف  اأكتوبر  منت�ضف  اإىل  �ضبتمرب  منت�ضف  يف   املبكرة 
 15 اإىل  يناير   15 الرئي�ضة يف  ال�ضتوية  العروة  حني 
اإىل  اأول مايو  زراعتها من  تبداأ  اأن��واع  فرباير، وهناك 
31 مايو وينتهي اإزهار كل نوع بانتهاء الفرتة الزمنية 
املنا�ضبة لبقائه اعتماداً على العمر االفرتا�ضي للزهور  
الزاهية  االأل���وان  من  متناغمة  فنية   لوحة  لتقدمي   ،

تزين �ضوارع املدينة يف جميع موا�ضم العام .
الزهور  ب�����اأن   : ال��ك��ع��ب��ي  م��ن��ى  امل��ه��ن��د���ض��ة  واأو����ض���ح���ت 

مدينة  و�ضط  يف  مناطق  ع��دة  على  تتوزع  البنف�ضجية 
زاخر   ، املرخانية  املدينة،  لت�ضمل منطقة و�ضط  العني 
، املنا�ضري ، طريق اأبوظبي باالإ�ضافة اىل منطقة هيلي 

- القطارة .
زراعة  عملية  ب��اأن  الكعبي:    منى  املهند�ضة  واأ�ضافت 
الزهور متر عرب عدة مراحل تبداأ بتجهيز الرتبة من 
ل�ضيانة  الزراعية  للمناطق  املتعهدين  املقاولني  قبل 

املزروعات يف ال�ضوارع الرئي�ضة واحلدائق العامة ومن 
اإزال��ة زهور املو�ضم ال�ضابق وتنظيف االأحوا�س من  ثم 
ال�ضماد  بخلط  اأ�ضبوع  ملدة  وتركها  ال�ضارة  احل�ضائ�س 
زهور  ال�ضتقبال  الرتبة  لتهيئة  باملياه  وريها  الع�ضوي 
امل��و���ض��م اجل��دي��د ال��ت��ي يتم ت��وري��ده��ا م��ن ع��دة م�ضاتل 

متنوعة من خمتلف اإمارات الدولة.
وال�ضيانة  املتابعة  على  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  وتعمل 

والعنا�ضر  وال��زه��ور  اخل�ضراء  للم�ضطحات  ال��دوري��ة 
الزهور  م��ن   90% ن�ضبة  اأن  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
وال��ع��ن��ا���ض��ر خ���الل ك��ل م��و���ض��م يف ح��ال��ة ج��ي��دة، اأي اأن 
النباتات التي تبداأ بالذبول اأو التلف قبل وخالل فرتة 
التزهري يجب ا�ضتبدالها للحفاظ على م�ضتوى جيدا 
الري  عملية  اأنظمة  متابعة  خ��الل  م��ن  العر�س،  م��ن 
زراعة  امل��وؤدي��ة الإجن��اح  العوامل  اأه��م  تعترب من  والتي 

كميات الزهور.
ب��ل��دي��ة مدينة  ت��ع��ت��م��د  ال���زه���ور  ع��م��ل��ي��ات ري  وح�����ول 
مزروعاتها  لكافة  بالتنقيط  ال��ري  نظام  على  ال��ع��ني، 
امل�ضتهلكة،  املياه  بكميات  للتحكم  النباتية  وعنا�ضرها 
"النقاطات"  ن��ظ��ام  ا���ض��ت��خ��دام  ي��ت��م  قليلة  ح���االت  ويف 
النباتات حيث  املاء لري  والذي يوفر كمية كافية من 
يتم ري جزء حمددا من امل�ضاحة املخ�ض�ضة لكل نبتة 
ولعمق حمدد للتقليل من عمليات الهدر مما يحافظ 
على املياه امل�ضتخدمة لري م�ضاحات اأكرب وب�ضكل مقنن 

باعتبارها اأف�ضل اأنظمة الري املتبعة.
للمياه من  املو�ضمية  الزهور  احتياجات  فيما وتختلف 
اآخر حيث يبلغ متو�ضط االحتياج املائي يف  اإىل  مو�ضم 
ف�ضل ال�ضيف لقرابة 20 لرت يومياَ للمرت املربع، ويف 
ف�ضل اخلريف 15 لرتاً يومياً للمرت املربع بينما يبلغ 
متو�ضط احتياج املياه يف ف�ضل ال�ضتاء 10 لرت لكل يوم 

للمرت املربع الواحد.

•• اأبوظبي- الفجر

اأ�ضدرته   ك�ضف تقرير "احلياة ما بعد ال�ضعديات" الذي 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ع���ن جن���اح خ��ري��ج��ي دفعة 
250 طالباً وطالبة من  2018 التي �ضمت اأكر من 
دولة من خمتلف اأنحاء العامل يف حتقيق جناحات   70
وم�ضاهمات متميزة يف خمتلف املجاالت املهنية واملوؤ�ض�ضات 
ال�ضركات  اأب����رز  اإىل  االن�����ض��م��ام  ع��رب  ���ض��واًء  التعليمية، 
التكنولوجيا  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال���رائ���دة 
يف  العلمي  حت�ضيلهم  متابعة  اأو  واالق��ت�����ض��اد  والتعليم 
ج��ام��ع��ات رائ�����دة م��ث��ل ه���ارف���رد واأك�������ض���ف���ورد، مم���ا يثبت 
التقرير  ور�ضد  الفريدة.  الفكرية  وقدراتهم  متّيزهم 
لطالب  اال�ضتثنائية  التقدم  م�ضرية  موؤخراً  ُن�ضر  ال��ذي 
2018 الذين نالوا �ضهادة التخرج يف �ضهر مايو  دفعة 
2018، حيث �ضّلط ال�ضوء على دور التجارب التعليمية 
الفريدة التي تقدمها جامعة نيويورك اأبوظبي يف اإلهام 
نحو  املبتكرة  اأف��ك��اره��م  توظيف  على  وح��ّث��ه��م  ال��ط��الب 
االنخراط يف املجتمع، ف�ضاًل عن تنمية ثقافة التعاون 
يف بيئة عاملية تطرح املزيد من التحديات يوماً بعد يوم.  
ل %49 من اخلريجني البقاء يف االإمارات العربية  ف�ضّ
ال��ت��ي اختاروها   50 ال����  ال��ب��ل��دان  امل��ت��ح��دة، م��ن ���ض��م��ن 
كوجهات م�ضتقبلية، ليعملوا لدى 44 موؤ�ض�ضة رائدة من 
بينها م�ضرف االإمارات العربية املتحدة املركزي و�ضركة 
’اإعمار‘  و�ضركة  نا�ضيونال‘  ’ذا  و�ضحيفة  اإم‘  بي  ’اآي 
حقق  كما  للطريان‘.  و’االحتاد  هاملتون‘  األ��ن  و’بوز 
ال��دف��ع��ة يف  م��ن   97% بلغت  ق��ب��ول  ن�ضبة  اخل��ري��ج��ون 

�ضمن  العليا  وال��درا���ض��ات  التوظيف  جم���االت  خمتلف 
اأبرز القطاعات العاملية.  ويف اإطار حر�ضهم على تعزيز 
 2018 دفعة  من   25% اختار  االأكادميية،  اإمكاناتهم 
تخ�ض�ضية  كليات  اأو  العليا  للدرا�ضات  بربامج  االلتحاق 
بنيل  الراغبني  الطالب  ع��دد  اإذ ت�ضاعف  دول��ة.   14 يف 
بعد  20 ط��ال��ب��اً  اإىل   2018 ع��ام  ال��دك��ت��وراه يف  درج���ة 
والتحق   .2017 دف��ع��ة  يف  ط���الب   10 ال��ع��دد  ك���ان  اأن 
حت�ضيلهم  ي��ت��اب��ع��ون  ال��ذي��ن  اخل��ري��ج��ني  م��ن   30%
العلمي باأبرز 15 جامعة عاملية ح�ضب ت�ضنيف موؤ�ض�ضة 
فيها  مبا  العاملية،  للجامعات  �ضيموندز‘  ’كواكواريلي 
�ضتانفورد  للتكنولوجيا وجامعات  ما�ضات�ضو�ضت�س  معهد 

قائمة  �ضملت  ك��م��ا  وك��ام��ربي��دج.  واأك�����ض��ف��ورد  وه���ارف���رد 
خريجي  ا�ضتقبلت  ال��ت��ي  االأخ���رى  واجل��ام��ع��ات  الكليات 
االأملانية  هومبولت  جامعة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
الرنويجية  اأو���ض��ل��و  وج��ام��ع��ة  الكندية  ت��ورن��ت��و  وج��ام��ع��ة 
اأ�ضار  كما  جانبه،  وم��ن  االأ���ض��رتال��ي��ة.  ملبورن  وجامعة 
امل���ب���ارك، خ��ري��ج ج��ام��ع��ة نيويورك  االإم����ارات����ي حم��م��د 
العربي،  احل�ضاري  التفاعل  ودرا�ضات  التاريخ  تخ�ض�س 
العاملي لدى جامعة  التاريخ  املاج�ضتري يف ق�ضم  وطالب 
واجتاهاٍت  اأحداثاً  التاريخ  "ي�ضهد  االأملانية:  هومبولت 
مت�ضاربة، حيث ت�ضعى الفرق واجلماعات ذات التوجهات 
املختلفة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على وقائع تاريخية وطم�س 

اأخرى. واأنا مهتٌم بالبحث يف هذا ال�ضياق الذي ينطوي 
التي  االأ�ضباب  وتق�ضي  واإخفائها،  الوقائع  اإظ��ه��ار  على 
فرتات  م��ن  ب��اخل��ج��ل  لل�ضعور  املجتمعات  بع�س  ت��دف��ع 
اأخرى.  ف���رتات  اإىل  الفخر  بعني  تنظر  بينما  حم���ددة، 
االأ�ضاتذة  بنخبة  للقائي  للغاية  و�ضعيد  ممنت  اأنني  كما 
والباحثني يف جامعة نيويورك اأبوظبي على مدار فرتة 
درا�ضتي بها. وخالل اجلل�ضات والنقا�ضات حول الوجهات 
برلني  اأن  اإىل  اجلميع  اأ�ضار  باأبحاثي،  لالرتقاء  املتاحة 
من  مذهاًل  جمتمعاً  يحت�ضن  ال��ذي  االأم��ث��ل  املكان  هي 
جامعة  اختيار  على  �ضجعني  ما  االأكادمييني،  الباحثني 
هومبولت". وقال ال�ضربي يوفان يوفان�ضفيت�س، خريج 
احلا�ضوب،  هند�ضة  تخ�ض�س  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
مدريد،  يف  ’اأمازون‘  ���ض��رك��ة  يف  ب��رجم��ي��ات  وم��ه��ن��د���س 
باأنها  ف�ضاأقول  املهنية  م�ضريتي  و�ضفت  "اإذا  اإ�ضبانيا: 
باأ�ضياء  بالقيام  ب���داأت  حيث  منطقية،  اأح����داث  �ضل�ضلة 
ا�ضتيعاب  م��ن  اأمت��ك��ن  مل  لكنني  م��غ��زى،  ذات  وج��دت��ه��ا 
ال�����ض��ورة االأك�����رب: م��ن ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا اال���ض��ط��ن��اع��ي��ة اإىل 
البحرية.  البيولوجيا  الذي يبذلها الطالب يف  اجلهود 
درا�ضة بحثية  اإج��راء  على  بعد منكباً  نف�ضي فيما  الأج��د 
حول املادة املظلمة �ضمن �ضل�ضلة اجلبال االإيطالية جران 
الربجميات  هند�ضة  اإىل  التحول  اأن  يبدو  ل��ذا،  �ضا�ضو. 
الواقع،  يف  لكن  متوقع.  غري  منعطفاً  ’اأمازون‘ كان  يف 
كمهند�س  قدراتي  تنمية  الرحلة  ه��ذه  خ��الل  ا�ضتطعت 
خا�ضة  دورات  ومع  فريق،  �ضمن  العمل  يجيد  متمّر�س 
مبجايل علوم الكمبيوتر والذكاء اال�ضطناعي، اأ�ضبحت 

على اأمّت اال�ضتعداد للعمل لدى ’اأمازون‘".

ال�ضفارة اليابانية لدى الدولة تهدي جامعة 
اأبوظبي جمموعة من الكتب املعا�ضرة

•• اأبوظبي - الفجر 

قدم �ضعادة اأكيهيكو ناكاجيما، ال�ضفري الياباين لدى دولة االإمارات العربية 
حول  ال��ن��ادرة  املعا�ضرة  الكتب  من  جمموعة  اأبوظبي  جامعة  اإىل  املتحدة 
اليابانية  املوؤ�ض�ضة  الثقافة اليابانية، وذلك بالنيابة عن موؤ�ض�ضة "نيبون"، 

غري الربحية، و�ضمن زيارة �ضعادته اإىل احلرم اجلامعي يف اأبوظبي.
واملجتمع  ال��ت��اري��خ  ع��ن  كتباً  �ضمت  التي  املجموعة  ال�ضفري  �ضعادة  وق��دم 
"100 ك��ت��اب للتعرف على  ا���ض��م  ال��ي��اب��ان وحت��م��ل  وال��ف��ن��ون واالأع���م���ال يف 
اأبوظبي،  جامعة  مدير  اأح��م��د،  وق��ار  الربوفي�ضور  اإىل  املعا�ضرة"  اليابان 
جامعة  وتطلعات  خطط  من  جملة  ال�ضفري  �ضعادة  اأم��ام  ا�ضتعر�س  ال��ذي 
اأبوظبي مبا يف ذلك م�ضروع مبنى احلرم اجلامعي اجلديد يف مدينة العني 
والذي من املرتقب افتتاحه نهاية العام اجلاري، كما رافقه خالل اجلولة 

التي قام بها يف احلرم اجلامعي يف اأبوظبي واطلع على مرافقه املتنوعة. 
80 جن�ضية خمتلفة،  اأكر من  اإىل  اأبوظبي طلبة ينتمون  وت�ضم جامعة 
وتتطلع ال�ضفارة اليابانية اإىل التن�ضيق مع اجلامعة لرت�ضيح طالب ياباين 

�ضمن برنامج التبادل الثقايف للعام االأكادميي املقبل. 
الت�ضامح الذي ي�ضجع على  اليابانية متا�ضياً مع عام  ال�ضفارة  بادرة  وتاأتي 
القيم  كاأحد  ال�ضمولية  ومبداأ  واالأك��ادمي��ي  الثقايف  التبادل  فر�س  تعزيز 

املجتمعية االأ�ضا�س. 
من�ضة  مبثابة  لتكون   1952 ع��ام  اليابانية  "نيبون"  موؤ�ض�ضة  وتاأ�ض�ضت 
القدرة  االأف���راد  الب�ضرية ومتنح  وامل���وارد  واخل��ربة  احلكمة  وتر�ضخ  جتمع 

على اإحداث تغيري اإيجابي يف جمتمعاتهم. 

خالل فعالية اليوم العاملي
جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم 

ال�ضحية حتتفي بقيم الرتابط الإن�ضاين
•• دبي - الفجر 

بقيم  التزامها  ال�ضحية  والعلوم  للطب  را�ضد  بن  حممد  جامعة  ج�ضدت 
عام الت�ضامح خالل فعالية "اليوم العاملي" اخلا�ضة باأ�ضرة اجلامعة، والتي 
باقة من  واإط��الق  الت�ضامح،  لعام  ترمز  التي  الغاف  �ضجرة  زراع��ة  �ضهدت 

االأن�ضطة الثقافية يف حرم اجلامعة مبدينة دبي الطبية.
"نحتفل برتابطنا" جمموعًة  �ضعار  العاملي" املُقام حتت  "اليوم  �ضّم  وقد 
من العرو�س املو�ضيقية احلية واالأن�ضطة الثقافية التي اأبدع بتاأديتها طلبة 
جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية من دول االإمارات العربية 
والعراق  ولبنان  وفل�ضطني  واالأردن  و�ضورية  والكويت  والبحرين  املتحدة 

واإيران وال�ضومال وكينيا وال�ضودان وم�ضر وفرن�ضا واإيطاليا والهند.
را�ضد  بن  حممد  جامعة  مدير  �ضريف،  اأحمد  عامر  الدكتور  �ضارك  كما 
للطب والعلوم ال�ضحية، مع موظفي وطلبة اجلامعة لزراعة �ضجرة الغاف 

املت�ضلة بالرتاث واالأ�ضالة االإماراتية والتي ترمز لعام الت�ضامح.
ورحبت عائلة اجلامعة بالطفلتني بانا ورمي، وهما اأول طفلتني تخ�ضعان 
لعملية زراعة كلى يف دبي، حيث متت دعوتهما للم�ضاركة يف اأن�ضطة "اليوم 

العاملي" الذي يوؤكد اأهمية الت�ضامح.
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يعتقد كثري من الأ�سخا�س اأن فقدان الوزن بعد �سن الثالثني من املهام ال�ساقة، لأنه مع 
تقدم العمر، ي�سبح حرق الدهون اأكرث �سعوبة.

ولكن هذا ل يعني الإ�ست�سالم للوزن الزائد، فمن خالل بع�س التخطيط والتنظيم الذكي، 
ميكن التعامل مع حتديات فقدان الوزن يف هذه املرحلة 

والتغلب عليها.
اإليك اأبرز الطرق التي ت�ساعدك يف فقدان الوزن 

بعد �سن الثالثني:

الربوتني -1تناول 
ت�ضبح عملية االأي�س يف مرحلة الثالثينات 
اأك���ر ب��ط��ئ��اً، ل��ذل��ك ف��اإن��ه ي��ج��ب احلفاظ 
على كتلة الع�ضالت باجل�ضم ملحاربة هذا 

البطء.
واأح�����دى ط���رق ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ه���ي اإع����ادة 
الالزم،  وال��وق��ود  ب��ال��غ��ذاء  اجل�ضم  ت��زوي��د 
الربوتني، وخا�ضًة  تناول  وذلك من خالل 

يف وجبة االإفطار.
من  قليل  اأو  م�ضلوقة  بي�ضة  ب��ت��ن��اول  يو�ضى 
الفول يف ال�ضباح، ويف وجبة الغداء، ميكن 
حلوم  اأو  امل�����ض��وي  ال�ضلمون  �ضمك  ت��ن��اول 

خالية من الدهون بكميات منا�ضبة.

ال�سكريات تناول  -2تقليل 
ال�ضعور  يف  ال�����ض��ك��ري��ات  ت��ت�����ض��ب��ب 
�ضرعان  ولكن  موؤقتاً،  بالطاقة 
للك�ضل  اجل���������ض����م  مي����ي����ل  م�����ا 
يحبذ  فال  ولذلك  واخلمول، 
االإك���ث���ار م��ن ال�����ض��ك��ري��ات التي 
يف  متكد�ضة  ده��ون  اإىل  تتحول 

اجل�ضم وال يتم حرقها.
ال�ضكريات  ت�����ن�����اول  م�����ن  وب����������داًل 
الفاكهة  ب��ت��ن��اول  ين�ضح  ال�ضناعية، 
طبيعية،  �ضكريات  على  حتتوي  التي 
وذلك عندما ت�ضعر باحلاجة اإىل تناول 
ال�ضكر، فهذا �ضيعو�ضك وي�ضاعدك يف 
يف  الغذائية  حميتك  على  احل��ف��اظ 

نف�س الوقت.
كما ين�ضح تقليل ال�ضكر بقدر 

امل�ضروبات  يف  امل�����ض��ت��ط��اع 
التي تتناولها على مدار 
اأو  ال�ضاي  �ضواء  ال��ي��وم، 

القهوة وغريها.

الطعام  -3تناول 
كل ب�سع �ساعات

ح����رق اجل�ضم  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ل��ل�����ض��ع��رات احل����راري����ة ع��ل��ى م���دار 

بالطاقة  اجل�ضم  تزويد  يجب  اليوم، 
م��ن خ���الل ال��ط��ع��ام ال�����ض��ح��ي الذي 

تتناوله كل ب�ضع �ضاعات.
الغذائي  التمثيل  عملية  اأن  حيث 
تنخف�س كما ذكرنا من قبل، ولهذا فاإن 

ت��ن��اول وج��ب��ات �ضغرية على م��دار ال��ي��وم �ضوف 
يعزز احلرق باجل�ضم.

ف���اإىل ج��ان��ب ال��وج��ب��ات االأ���ض��ا���ض��ي��ة، ميكن 
ت��ن��اول وج��ب��ات ���ض��غ��رية م��ك��ون��ة من 

اخل�����ض��روات وال��ف��اك��ه��ة، ف��ه��ي لن 
و�ضوف  بال�ضبع،  ت�ضعر  جتعلك 
ال����ده����ون  ت�������ض���اع���د يف ح������رق 

ب�ضورة اأف�ضل.

مبمار�سة  -4الإلتزام 
الريا�سة

ت�������ض���اع���د ال���ري���ا����ض���ة ك���ث���رياً 
مبرحلة  ال������وزن  ف���ق���دان  يف 
ال�����ث�����الث�����ني م������ن ال����ع����م����ر، 
اإىل  ي����ح����ت����اج  ف����اجل���������ض����م 

مزيد  وب�����ذل  ال���ت���ح���رك 
لت�ضهيل  امل��ج��ه��ود  م��ن 

ع����م����ل����ي����ة احل�����������رق، 
وي�����ك�����ون ه������ذا من 
خ������الل االإل�����ت�����زام 

مب�������م�������ار��������ض�������ة 
ال����ري����ا�����ض����ة 

ب���������ض����ك����ل 

يومي.
اليومية،  ال�ضباحية  التمارين  ين�ضح مبمار�ضة 
 30 مل���دة  امل�����ض��ي  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
اأي��ام يف   5 مل��دة  دقيقة يومياً 

االأ�ضبوع.
ووفقاً لتكد�س الدهون 
مي�������ك�������ن اإخ�������ت�������ي�������ار 
الريا�ضية  التمارين 
امل�����ن�����ا������ض�����ب�����ة، وذل�������ك 
اإ�����ض����راف مدرب  حت���ت 
ال���������ض����ال����ة  يف 

اإذا كانت الدهون  املثال  الريا�ضية، فعلى �ضبيل 
يف منطقة البطن، يجب الرتكيز على متارين 

البطن.
الريا�ضية  االأل���ع���اب  ل�ضالة  ال��ذه��اب  ك���ان  واإن 

�ضعباً،
اخلا�ضة  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  االإ���ض��ت��ع��ان��ة  ف��ي��م��ك��ن   
بالتمارين الريا�ضية، فقد اأ�ضبحت التكنولوجيا 
متارين  اأف�����ض��ل  ع��ل��ى  للح�ضول  ف��ع��ال��ة  و�ضيلة 

حرق الدهون.
كما اأن ممار�ضة الريا�ضة �ضت�ضاعد يف �ضد اجل�ضم 
الرتهالت  تظهر  ال��وزن حتى ال  اإنقا�س  اأث��ن��اء 

التي تزداد يف هذه املرحلة من العمر.

املاء من  املزيد  -5�سرب 
اإن �ضرب كميات كبرية من املاء 
واأ�ضرع  اأب�����ض��ط  م���ن  ت��ع��ت��رب 
ال��ط��رق ل��ف��ق��دان ال����وزن يف 
وميكن  عمرية،  مرحلة  اأي 
تقدم  م��ع  م��ف��ي��د  ي��ك��ون  اأن 

العمر.
اأك������واب ماء  ي��ج��ب ���ض��رب 8 
من  ه��ذا  تذكر  وميكن  يومياً، 
التنبيه  خا�ضية  ت�ضغيل  خ���الل 

ب�ضرب املاء على الهاتف الذكي.
تناول  قبل  ه��ذا  يكون  اأن  ويف�ضل 
ال����وج����ب����ات ل���ل�������ض���ع���ور ب����االإم����ت����الء 
من  ال�ضموم  تخلي�س  يف  وامل�ضاعدة 

اجل�ضم وبالتايل تعزيز احلرق.

ال��وج��ب��ات  ت���ن���اول  -6تقليل 
ال�سريعة

الطرق  م���ن  ال�����ض��ري��ع��ة  ال���وج���ب���ات  اإن 
ال�����ض��ري��ع��ة ج����داً الإك��ت�����ض��اب ده����ون ووزن 

زائد، 
ب�ضهولة  م��ن��ه��ا  ال��ت��خ��ل�����س  وال��ت��ي ال مي��ك��ن 
يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ال��ع��م��ري��ة، ول���ذل���ك يجب 
اإع��ادة التفكري يف تناول الوجبات ال�ضريعة من 

املطاعم، واإ�ضتبدالها بالطعام ال�ضحي باملنزل.
كما ين�ضح بتقليل امل�ضروبات التي حتتوي على 

كافيني اأو االإ�ضتغناء عنها متاماً اإن اأمكن، 
الأنه  الغازية  وامل�ضروبات  والقهوة  ال�ضاي  مثل 

تقلل احلرق يف اجل�ضم، 
الطازجة  والع�ضائر  االأع�����ض��اب  �ضرب  ويف�ضل 

اخلالية من ال�ضكريات.

مع تقدم العمر، ي�سبح حرق الدهون اأكرث �سعوبة

اأبرز الطرق مل�ضاعدتك يف فقدان الوزن بعد �ضن الثالثني 

- املتعرون ب�ضدة؛ حيث ي�ضعرون بالن�ضاط 
ُعر�ضة  وي�ضبحون  ال��ن��وم  قبل  والقلق 

لالكتئاب.
حيث  معتدل؛  ب�ضكل  املت�ضايقون   -
كبري  ب�ضكل  العمل  يف  عقولهم  ت��ب��داأ 
تقباًل  اأك���ر  ت��ك��ون  لكنها  ال��ن��وم،  قبل 
املتو�ضط  م���ن  اأع���ل���ى  اأرق  مل�����ض��ت��وي��ات 
النف�ضي  االأرق  وه���و  االإج���ه���اد،  ب�ضبب 
ال�ضغط  ي�ضبِّب  ال���ذي  الف�ضيولوجي، 
يبقيهم  وب���ال���ت���ايل  ن��ف�����ض��ه  ال����ن����وم  ع���ل���ى 

م�ضتيقظني.
- املتع�ضرون باعتدال، وهم غري 
ح�����ض��ا���ض��ني ل��ك��ن��ه��م غري 
ومت�ضائمني  �ضعداء 
وعلى  ع���ام،  ب�ضكل 
اأنهم  ال��رغ��م م��ن 
متقبلني  لي�ضوا 
ل����ل����م���������ض����اع����ر 
ال���������ض����ع����ي����دة، 
لي�س  اأن���ه  اإال 
ح  املرجَّ م��ن 
ي�ضابوا  اأن 

باالكتئاب كاأ�ضحاب �ضخ�ضية النوع الثاين.
ع��اٍل، وهم ال  تفاعلهم  املنزعجون قلياًل لكن   -
ي�ضعرون باحلزن على احلياة ب�ضكل عام، ولكنهم 
يعانون من �ضعوبة يف النوم؛ نظًرا الأحداث متّر 
كاالنف�ضال،  اأ�ضرية  اأو  مالية  م�ضاكل  مثل  بهم 
يف  �ضدمة  اإىل  �س  تعرَّ ق��د  ي��ك��ون  ق��د  وبع�ضهم 

الطفولة.
احلياة،  اأح���داث  ب�ضبب  للنوم  ي�ضارعون  م��ن   -
لكن لديهم ردود فعل اأقل �ضدة لهذه االأحداث، 
وهذا النوع من ال�ضخ�ضية مع النوع الرابع هم 
اأكر عر�ضًة لتطوير االأرق يف العقد الرابع من 

اأعمارهم.
�ضة لالأرق تتوافق  وجميع هذه ال�ضخ�ضيات املعرَّ
ومن  بالفعل،  بالنوم  الباحثون  َي��ْع��رف��ه  م��ا  م��ع 
لالكتئاب  ���ض��ني  امل��ع��رَّ االأ���ض��خ��ا���س  اأن  املنطقي 
االأخرى  ال�ضلبية  واالأم��زج��ة  املرتفع  واالإج��ه��اد 
ينامون  فالنا�س  النوم،  يواجهون م�ضكلة يف  قد 
ي�ضعرون  ال���ه���دوء، وع��ن��دم��ا  اأف�����ض��ل يف ح����االت 
باالأمان والراحة واحلب، والعك�س عندما يفتقد 
خمتلف  ب�ضكل  ن��ن��ام  فنحن  منها،  اأًي���ا  االإن�����ض��ان 

عندما ت�ضري االأمور ب�ضكل جيد.
باأي  ي�����ض��ع��ر  ك����ان ج�����ض��م��ك  اإذا  خ����رباء  وح�����ض��ب 

ي��ح��ذر من  اأح��ده��م  ل��و ���ض��اح  خطر مبا�ضر كما 
اأو زلزال، فعندئٍذ �ضيتجنب عقلك  حريق مثاًل 
النوم، ولكن اإذا كان اخلطر م�ضتمًرا على املدى 
اأو االك��ت��ئ��اب، هنا ال  امل��زم��ن  ك��االإج��ه��اد  الطويل 
الوقت  ط��وال  م�ضتيقظة  البقاء  للدماغ  ميكن 
واالنتظار حتى مير اخلطر، ولذلك تذهب اإىل 
اأق��ّل قدر  منط خمتلف من النوم وحت�ضل على 
على  للبقاء  كنمط  االأرق  �ضورة  يف  منه،  ممكن 

قيد احلياة.
لديهم  اأو  الكمال  اإىل  ي�ضعون  من  ف��اإنَّ  عموًما، 
ا�ضطراب الو�ضوا�س القهري مييلون يف الغالب 
االأ�ضياء،  اإ���ض��الح  ي��ح��اول��ون  الأن��ه��م  االأرق،  اإىل 
البقاء  خ��الل  م��ن  �ضيتحقق  االأ���ض��ي��اء  واإ���ض��الح 
بالن�ضبة  االأم���ر  وك��ذل��ك  اليقظة،  م��ن  ح��ال��ة  يف 
للمفكرين، وقد يبدو ذلك جيًدا، ولكن امل�ضكلة 
اأن فقدان النوم يجعل النا�س اأقل اإنتاجية واأقل 
ا�ضطراب  اأنَّ  يعني  م��ا  وه��و  العمل،  يف  ت��رك��ي��ًزا 
نومك رمبا يرتجم اإىل م�ضكالت تدور يف حلقة 

مفرغة.
وهنا ين�ضحك اخلرباء بخطوتني �ضروريتني:، 
اأواًل، اإدراك اأن االأرق لي�س خارًجا عن �ضيطرتك، 
واأال �ضت�ضبح يف خطر حيث �ضيعاين دماغك من 

تتجاهل  ال  وثانًيا،  النوم..  و�ضيتجنب  االإجهاد 
د موعًدا مع الطبيب للتحدث يف ذلك  االأرق وحدِّ
وطلب امل�ضاعدة، وقد ي�ضف لك الطبيب بع�س 
اأو اال�ضتعانة بالعالج ال�ضلوكي املعريف،  االأدوية، 
وهو نوع �ضائع من العالج النف�ضي الذي ي�ضاعد 

امل��ر���ض��ى ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري ال�ضلبي 
حتى ميكنهم مواجهة التحديات بطريقة اأكر 
فعال  ��ه  ف��اإنَّ اخل��رباء  وح�ضب  وفعالية،  اإيجابية 
جًدا لالأ�ضخا�س الذين يعانون من االأرق، اأكر 

من تناول الو�ضفات الطبية الكيميائية.

د  حتدِّ �ضخ�ضية  �ضمات   5
طبيعة معاناتك من الأرق

الباحثون 2224  اأخ�سع  الع�سبية، بني عامي 2010 و2016،  العلوم  الهولندى لأبحاث  املعهد  اأجراها  يف درا�سة 
ا من امل�سابني با�سطرابات النوم والأرق للتتبع، بعد درا�ستهم لل�سمات ال�سخ�سية وتاريخ حياة كل حالة على  �سخ�سً

حدة، فكانت النتيجة ت�سري اإىل امتالك �سمات �سخ�سية معينة ميكن تق�سيمها اإىل خم�سة اأنواع من ال�سخ�سية:
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  مار�س 2019 العدد 12570 

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/70  عمايل كلي
الكهروميكانيكية  ل��ل��م��ق��اوالت  ب��راي��ان  1-ك��الم��ب��ف��ري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جوز�ضيف �ضزابو قد 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )600900 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )4000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB190459724AE:ال�ضكوى
فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   10.30 ال�ضاعة   2019/3/7 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/13791  عمايل جزئي

ل��ت��اأج��ري احل��اف��الت جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ب��وزي��ت��ي��ف �ضتار  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ب��ه��ادار خ��ان ق��د  االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /مكمل �ضاه 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )46000 دره����م(  وم��و���ض��وع��ه��ا 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
االثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB188994128AE:ال�ضكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   10.00 ال�ضاعة   2019/3/18 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/560  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه/1- منا فور اك�س لال�ضتثمار �س.ذ.م.م �ضابقا - الفا كابيتل لال�ضتثمار 
���س.ذ.م.م - حاليا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جواين �ضاالفاريا با الي�ضبو 
 22153( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره���م  دره����م( 
9% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة ح��ت��ى ال�����ض��داد ال��ت��ام وال��زام��ه��ا ب��ال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB189343703AE/2018:ال�ضكوى
املوافق 2019/3/12 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2153  عمايل جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للزهور  1-ايلجياردينو   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�ضوعها يطلب املدعي من  اأق��ام عليك  ك��اي قد  ب��ان��دان  املدعي /ح��ار���س 
واحلكم  الئحتها  من  ب�ضورة  عليها  املدعي  واع��الن  الدعوى  ت�ضجيل  املحكمة  عدالة 
بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )31150( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000( 
وحددت   mb170232405ae:درهم والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2019/3/18 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/491 تنفيذ جتاري
�س.ذ.م.م  ال�ضيارات  غيار  لتجارة قطع  مي�ضني  اأتو  املنفذ �ضده/1-  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ض�ضة البواردي الفنية 
ال�ضناعية - بايتك وميثله:ح�ضني علي ح�ضن علي البناي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )24958.5(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/500 تنفيذ عقاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- اي���رث دي��ف��ل��وب��رز ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
لوتاه  ماجد  را���ض��د  نا�ضر  التنفيذ/را�ضد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله:فهد �ضلطان علي لوتاه نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
 - ح�ضة  ند  مبنطقة  الكائنة  ال��وح��دات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�ضة 
 LYNX:املبنى ا���ض��م   -  115 ال�ضقة  رق��م   - ار������س:1356  ب��رق��م 
اعاله  امللف  يف  به  املطالب  للمبلغ  وفاء   ،  RESIDENCE

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2019/54  تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده / 1-فرا�س حمدو حمويه �ضوري اجلن�ضية عن نف�ضه وب�ضفته 
املتظلم / كات�ضي  ان  يارا ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  مديرا ل�ضركة مطبخ 
البناء  ملقاوالت  كات�ضي  التجاري  ا�ضمها  ذ.م.م  الداخلي  الت�ضميم  تنفيذ  العمال 
املذكور  التظلم  اأق���ام عليكم  ق��د  امل��رزوق��ي  ���ض��امل  ���ض��امل حممد  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل 
ل�ضنة 2018  رق��م 591  ال��دع��وى  ال�����ض��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  اع��اله ومو�ضوعه تظلم 
حجز حتفظي جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  ���س   08.30 ال�ضاعة     2019/3/10
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1857  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/1- حممد علي عبدالرحمن احلمادي جمهول حمل 
وميثله:عبداهلل  ���س.م.ح  فاكتوري  وود  امل�ضتاأنف/رويال  ان  مبا  االقامة 
ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د ال�����ض��ع��ي��دي  ق��د ا���ض��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�ضادر 
بالدعوى رقم 2017/1462 جتاري كلي بتاريخ:2018/8/12 وحددت لها 
جل�ضه يوم االحد  املوافق 2019/3/17 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/185 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده/1- حممود فالحية حيدري جمهول حمل االقامة مبا 
وعبيد  حممد  من  )ف��رع  دب��ي  االمريكي  التنفيذ/امل�ضت�ضفى  طالب  ان 
عليك  اأق���ام  ق��د  التميمي  ح�ضن  حممد  وميثله:طالل  �����س.ذ.م.م(  امل��ال 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )35360.61(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/415 تنفيذ جتاري
�ضاهر مطلق جابر  ن��زار   -2 ����س.ذ.م.م  للب�ضريات  املنفذ �ضده/1- احلياة  اىل 
)كفيل �ضامن( جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف االمارات 
اأقام  قد  ال�ضالمي  را�ضد  جابر  حممد  را�ضد  وميثله:جابر  ���س.م.ع  اال�ضالمي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1654061.79( درهم بالت�ضامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/285 تنفيذ جتاري
ب�ضفته  ا�ضماعيل  حممد  �ضودهري  حممود  �ضلطان  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول  ا���ض��ي��ا  ق�ضر  جن��م  مطعم  م��ال��ك/م��وؤ���ض�����ض��ة  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية 
املري  �ضيف  ط��ار���س  اح��م��د  التنفيذ/�ضعود  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:احمد حممد علي كمايل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
وامل������وؤرخ:2013/1/20  ب��ني الطرفني  امل��ربم  العقد  وال��زام��ك��م بف�ضخ  اع��اله 
وبدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1258981( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1764  ا�ستئناف جتاري    
حممد  نا�ضر   -2 ذ.م.م  القاب�ضة  زون  �ضركة   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
االقامة مبا  كفيل( جمهول حمل  املال اجل�ضمي )�ضامن  �ضالح حممد 
را�ضد  ���س.م.ع وميثله:جابر  االم��ارات اال�ضالمي  امل�ضتاأنف / م�ضرف  ان 
حممد جابر را�ضد ال�ضالمي  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2018/370 جتاري كلي بتاريخ:2018/7/31     
وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2019/3/6 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3110  مدين جزئي

���س.م.ح ميثلها مديرها/بدري احلو�ضني جمهول حمل  املدعي عليه / 1-اك�ضود  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رف��ائ��ي��ل م��وري�����س ب��ول زمي��ريم��ان وميثله:فهد اح��م��د علي 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  متيم  بن  حممد 
مببلغ وقدره )368.813.52( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %10 
م��ن:2018/3/1 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.D.17:لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2019/3/5 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/87  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضري�ضاه كال�ضيك للمعدات الريا�ضية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد �ضومان علي منان قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )11748( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
املوافق:2019/3/5  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وامل�ضاريف.وحددت  والر�ضوم 
ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2286  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- البادية للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول 
ام���ريه عجيب ط��ه حم��م��د  قد  امل�ضتاأنف /  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/7764 عمايل 
جزئي  بتاريخ:2018/8/27  وحددت لها جل�ضه يوم االثنني  املوافق 
2019/3/11 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه 
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/73  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كابي ب�ضاره �ضامات جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك دبي 
التجاري �س.م.ع وميثله:نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي قد اأقام عليك الدعوى 
والر�ضوم  درهم   )901727.27( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2018/10/15 رفع الدعوى وحتى 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم االثنني 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����ض��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/3/11 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
 اعـــــــالن 

 املرجع  2019/103 ك.ع.د
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان  ال�ضيد/ 
علي  الت�ضديق  طلب  االإم���ارات   : اجلن�ضية   ، احلو�ضني  جمعه  ابراهيم  عبداهلل 
الربي(  للنقل  )اليمن  ال��ت��ج��اري  اال���ض��م  رخ�ضة  ع��ن  ت��ن��ازل   : يت�ضمن  حم��رر 
 61387 امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ضة 
وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان  اىل ال�ضيد/ حم�ضن حممد عبداهلل 
�ضبان اجل�ضمي ، اجلن�ضية : االإمارات  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ضاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ضاأن يف  ذوي  التوقيعات  على   بالت�ضديق  �ضيقوم 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�ساء بعجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1671 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- راخي كوبا ال كري�ضنا بهاتيا جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/4/3  يف 
م�ضاهمة  )�ضركة  الهالل  م�ضرف  ل�ضالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
حكما  بامل�ضاريف.   املدعي  امل�ضرف  والزمت  الدعوى  برف�س  عامة( 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  االع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/132  مدين جزئي              

ان  ن��ي��ادزي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ك��واب��ال  امل��دع��ي عليه/1-�ضامويل  اىل 
املدعي/ �ضركة املوردون العرب للتجارة العامة ذ م م  فرع - وميثلها مديرها / 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام  غديان منر ذيب �ضبان - قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )10500 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخه  وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  2019/3/13  
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/283  جتاري كلي               

املدعي/  ان  االقامة مبا  ح  جمهول حمل  م  م  / 1-جوتك�س  عليه  املدعي  اىل 
بيه �ضي �ضي م م ح  وميثله / ابراهيم حممد عبداهلل را�ضد اليمازي الطنيجي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   48862602(
ي��وم االحد  ال���ت���ام.   وح���ددت لها جل�ضة  ال�����ض��داد  ت��اري��خ 2018/11/19 وح��ت��ى 
املوافق 2019/3/10 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1590 (

                        املنذرة االأوىل / اخلليج التجاري - ذ م م ، �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  وعنوانها املقر الرئي�ضي 
لدبي القاب�ضة - ملك جمريا هيلز ديفلومبنت - ام �ضقيم 3 - مكتب رقم 1 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة 
، ميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف ، جزر القمر اجلن�ضية ، ويحمل هوية اإماراتية رقم 4049641-8-
 0529224000  : رق��م  ه��ات��ف  ب��دب��ي  ال��ع��دل  الكاتب  ل��دى   2018/1-111299  - رق��م  وك��ال��ة  مب��وج��ب   784-1986 
املنذرة الثانية/دبي للعقارات الإدارة املجمعات ذ م م - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة وعنوانها باملقر الرئي�ضي 
اإم��ارة دبي - االإم��ارات العربية  ل�ضركة دبي القاب�ضة ملك جمريا هيلز ديفلومبنت مكتب رقم 1 ام �ضقيم 3 - 
رقم  اإماراتية  هوية  ويحمل   ، اجلن�ضية  القمر  ج��زر   ، يو�ضف  حممد  يو�ضف  ال�ضيد/حممد  ميثلها   - املتحدة 
رقم  ه��ات��ف  ب��دب��ي  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ل���دى   2018/1-111299  - رق���م  وك��ال��ة  مب��وج��ب   784-1986-4049641-8

 0529224000
ن���اور - اخلليج  ال��وح��دة رق���م 1204 - م�����ض��روع ا�ضيكت  ال��ي��ه / م��اري��ا ف��رول��وف��ا ف��رول��وف��ا - وع��ن��وان��ه��ا  امل��ن��ذر 
maria@  : املتحدة - هاتف رقم 0506249750 بريد الكرتوين  العربية  االإم��ارات  اإم��ارة دبي -   - التجاري 

 2527587343  : مكاين  رقم   alfanardubai.com
تخطر املنذرتان املنذر اليه ب�ضرورة االإلتزام ب�ضداد ر�ضوم ال�ضيانة واالإدارة الأماكن امللكية امل�ضرتكة مبا يتنا�ضب 
مع امل�ضاحة ال��واردة ب�ضند ملكية الوحدة رقم 1204 بناية ا�ضبكت تاور - منطقة اخلليج التجاري - اإمارة دبي 
و�ضداد مبلغ وقدره 150.044.83 درهم مائة وخم�ضون الفا واربعة واربعون درهما وثالثة وثمانون فل�ضا خالل 
ر�ضوم  ب�ضداد  االإخ���الل  يف  اليه  املنذر  ا�ضتمرار  ح��ال  ويف  االن���ذار  بهذا  اعالنه  تاريخ  من  عمل  اي��ام   )7( �ضبعة 
اإج��راء قانوين متاح وفقا للقانون وي�ضمل على �ضبيل  اأي  اخلدمات فان املنذرتان يحتفظان بحقهما يف اتخاذ 
املثال ال احل�ضر احلق يف املطالبة باملبلغ املرت�ضد وحق املطالبة بالبيع مقابل حت�ضيل ر�ضوم اخلدمات امل�ضتحقة 
مع الفوائد القانونية وم�ضروفات ا�ضت�ضدار احلكم الق�ضائي بخالف ما ي�ضتجد من ر�ضوم خدمات ومع حفظ 

حقوق املنذرتان االأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية - دائرة الدعوى 

املطالبات الب�سيطة 
رقم 2018/2963 مدين جزئي 

املرفوعة من املدعية / موؤ�ض�ضة �ضبيد تران�س 
وميثله قانونا / اإدارة ق�ضايا الدولة بوزارة العدل 

اهلل  ع�ضمت  ع��م��ران  /حممد  اإع��الن��ه  واملطلوب  عليه  امل��دع��ي  �ضد 
)باك�ضتاين اجلن�ضية( قد حتدد موعد اجتماع اخلربة احل�ضابية يوم 
اخلمي�س املوافق 2019/3/7 م  ال�ضاعة الواحدة والن�ضف بعد الظهر 
مبقر املدعية / موؤ�ض�ضة �ضبيد تران�س و عنوانهم : عجمان - منطقة 
اجلرف.  يرجى من املدعي عليه او من ينوب عنه قانونا يف الدعوى 
املذكورة اعاله ح�ضور اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اعاله امام 
لالإت�ضال   ، ال�ضم�ضي  حممد  الدكتور/عبداهلل  احل�ضابي  اخلبري 

هاتف متحرك : 6285562 050 - فاك�س رقم 5387711 06 
الدكتور/عبداهلل حممد ال�سم�سي
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  

دعوة لإجتمــاع اخلبـــرة
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املال والأعمال

مليار درهم التوزيعات   18.7
النقدية للبنوك عام 2018

•• اأبوظبي-وام:

مدرجا  وطنيا  بنكا   18 ل���  امل��ق��رتح��ة  النقدية  ال��ت��وزي��ع��ات  قيمة  ارت��ف��ع��ت 
العام  اأرب��اح  دره��م عن  مليار   18.7 اإىل  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �ضوقي  يف 
خالل  دره��م  مليار   16.66 مع  مقارنة   12.2% ن�ضبته  بنمو   2018
ويعك�س النمو الكبري امل�ضجل يف توزيعات البنوك حمافظة  العام 2017. 
االأكرب  تعد  جمزية  عوائد  امل�ضاهمني  منح  يف  ثابتة  �ضيا�ضة  على  القطاع 

باملقارنة مع توزيعات بقية القطاعات االأخرى املدرجة يف االأ�ضواق املالية.
ويعد القطاع البنكي يف دولة االإمارات من اأكر القطاعات البنكية قوة يف 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط من حيث املالءة املالية وقد جتاوزت قيمة اأ�ضوله 

مع نهاية العام املا�ضي 2.9 تريليون درهم تقريبا.
وجاءت الزيادة يف قيمة التوزيعات النقدية التي �ضتمنحها البنوك الوطنية 
للم�ضاهمني بعد موا�ضلة القطاع لتعزيز ربحيته خالل العام املا�ضي حيث 
جتاوز �ضايف االأرباح 42 مليار درهم وفقا لالإح�ضائيات الر�ضمية ال�ضادرة 
عن �ضوقي اأبوظبي ودبي املاليني. ويف التفا�ضيل فقد بلغ متو�ضط العائد 
ال�ضنوي على اال�ضتثمار يف القطاع البنكي الوطني %5.07 وبلغت قيمة 
درهم  مليارات   10 نحو  البنوك  يف  احل��رة  لالأ�ضهم  امل�ضتحقة  التوزيعات 
اقرتحتها جميع  التي  التوزيعات  اجمايل  %53.7 من  ن�ضبته  ما  ت�ضكل 
االأرباح  قيمة  االأول من حيث  املركز  االأول  اأبوظبي  بنك  وت�ضدر  البنوك. 
اأي ما  8 مليارات درهم  اأكر من  التي مت توزيعها على امل�ضاهمني وبلغت 
ن�ضبته بن�ضبة 74 % من راأ�س املال عن عام 2018،علما باأن �ضايف اأرباح 
البنك جتاوزت قيمتها 12 مليار درهم. وحل بنك اأبوظبي التجاري باملركز 
توزيعات  و�ضلت  حني  يف  دره��م  مليار   2.4 نحو  قيمتها  بتوزيعات  الثاين 
بنك دبي االإ�ضالمي 2.3 مليار درهم وبنك االإمارات دبي الوطني 2.19 
مليار درهم. وو�ضلت قيمة توزيعات بنك اأبوظبي االإ�ضالمي 994 مليون 
مليون  و550  دره��م  ماليني   710 امل�ضرق  بنك  ل��دى  بلغت  فيما  دره��م 
التجاري  دب��ي  لبنك  دره���م  مليون  و580  الوطني  االحت���اد  لبنك  دره���م 

و503 ماليني درهم لبنك راأ�س اخليمة الوطني.

»كهرباء دبي« تطلق خدمة ا�ضرتداد 
م�ضتحقات العمالء من خالل »وي�ضرتن يونيون«

•• دبي -وام:

امل�ضتحقة  واملبالغ  التاأمني  مبالغ  ال�ضرتداد  جديدة  خدمة  الهيئة  اأطلقت 
عرب وكالء �ضركة »وي�ضرتن يونيون« ذات االنت�ضار الوا�ضع يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة وحول العامل وذلك تنفيذاً لالتفاقية املربمة بني الطرفني. 
ومن خالل هذه اخلدمة املتميزة ميكن للمتعاملني تقدمي طلب ا�ضرتداد 
اأو  للهيئة  االإل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من  امل�ضتحقة  واملبالغ  التاأمني  مبلغ 
تطبيقها الذكي واختيار ا�ضتالم املبلغ عن طريق “وي�ضرتن يونيون” بدون 
اأي ر�ضوم اإ�ضافية حتى نهاية 31 مايو 2019 . ومبجرد ا�ضتالم االإ�ضعار 
ميكن  للتح�ضيل  جاهزة  امل�ضتحقة  واملبالغ  التاأمني  مبلغ  ب��اأن  الهيئة  من 
املنت�ضرة حول  “وي�ضرتن يونيون”  للمتعامل ا�ضتالمها عرب فروع وكالء 
العامل. وقال �ضعادة �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
�ضعينا  اإط��ار  يف  اجلديدة  اخلدمة  “اأطلقنا هذه  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 

ال�ضمو  �ضاحب  روؤي��ة  لتنفيذ  امل�ضتمر 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء 
احلكومية  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي 
وتوجيهات  النا�س  حياة  ت�ضهل  التي 
املراكز  مراجعي  ن�ضبة  بتقليل  �ضموه 
يف  امل���ائ���ة  يف   80 بن�ضبة  احل��ك��وم��ي��ة 
ن�ضبة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث   2019 ال����ع����ام 
 93 الهيئة  خل��دم��ات  ال��ذك��ي  التبني 
يف املائة يف الربع الرابع من 2018 
وذلك قبل املوعد املحدد” وا�ضاف اأن 
ترتقي  مبتكرة  اآليات  تعتمد  الهيئة 
اأعلى  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  ب��ج��ودة اخل��دم��ات 

معايري الكفاءة واالعتمادية وتوفري خدمات ذكية رقمية متكن املتعاملني 
من اإنهاء معامالتهم يف اأي وقت ومن اأي مكان دون احلاجة لزيارة مراكز 
اأن  الطاير  واأو�ضح  �ضعادتهم«.  ويحقق  وجهدهم  وقتهم  يوفر  مبا  الهيئة 
القطاعني  موؤ�ض�ضات  مع  للتعاون  الهيئة  �ضعي  �ضمن  تاأتي  اخلدمة  ه��ذه 
احلكومي واخلا�س لتوفري خيارات متعددة وخدمات مبتكرة للمتعاملني 
اإطار جهود الهيئة جلعل دبي مدينة امل�ضتقبل لت�ضبق مدن العامل من  يف 
وتي�ضرها  النا�س  حياة  تغري  حلول  توفري  عرب  احلكومي  االبتكار  خ��الل 

وتنقلها نحو االأف�ضل وتخلق منافع اأكر لهم.

مليون درهم �ضايف اأرباح   77
البنك العربي املتحد خالل 2018

•• دبي-وام:

درهم  مليون   77 ق��دره��ا  �ضافية  اأرب��اح��ا  املتحد”  العربي  “البنك  حقق 
اإماراتي خالل ال� 12 �ضهرا املنتهية بتاريخ 31 دي�ضمرب 2018 ما ميثل 
ارتفاعا بن�ضبة 345 يف املئة مقارنة بالعام املا�ضي حيث اأدى التنفيذ الناجح 

ال�ضرتاتيجية اإعادة الهيكلة اإىل متهيد الطريق للعودة اإىل الربحية.
 .. وه��ي  اأ�ضا�س  ركائز  اأرب��ع  على  للبنك  الهيكلة  اإع���ادة  قامت م�ضرية  وق��د 
وتر�ضيد  اح��رتازي  ب�ضكل  املخاطر  وعالية  االأ�ضا�س  غري  املحافظ  خف�س 
اأطر املخاطر وتعزيزها وتر�ضيخ الدعائم  النفقات واالإ�ضراف املبا�ضر على 
�ضامل  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  في�ضل  ال�ضيخ  ���ض��ع��ادة  وق���ال  االأ���ض��ا���ض��ي��ة.  امل�ضرفية 
القا�ضمي رئي�س جمل�س اإدارة “البنك العربي املتحد” اإن االأداء املايل اجليد 
الذي حققه البنك العام املا�ضي ما هو اإال نتيجة مبا�ضرة لو�ضع عمالئه يف 
املرتبة االأوىل ويعود هذا اإىل جوهر ا�ضرتاتيجية العمل التي يقودها فريق 
والتنوع  التقدم  من  م�ضتمرة  رحلة  يف  البنك  اأن  موؤكدا   .. لديهم  االإدارة 
امل�ضتمر  والتعزيز  والتفاين  الت�ضميم  حيث  من  دقيقا  توازنا  يتطلب  مما 
النواحي  ك��ل  م��ن  للبنك  دع��م  وك��ذل��ك  يقدمها  ال��ت��ي  امل�ضرفية  للتجربة 
ل�ضمان تقدمي عوائد م�ضتدامة. وقد وا�ضل البنك حتقيق تقدم ملمو�س 
يف تقلي�س حمافظه غري االأ�ضا�س والتي تنطوي على خماطر اأعلى حيث 
بلغت ن�ضبتها واحد يف املائة من اإجمايل القرو�س بنهاية عام 2018. وبلغ 
اإجمايل الدخل 647 مليون درهم اإماراتي خالل 2018 مدعوما بارتفاع 

يف دخل الفوائد بن�ضبة 11 يف املئة خالل 2018 مقارنة ب� 2017. 

اختتام الن�ضخة الـ27 من معر�ض دبي العاملي للقوارب
 واهتمام كبري باليخوت وال�ضتدامة البحرية من قبل العار�ضني

•• دبي-الفجر: 

معر�س  م��ن  ال�27  الن�ضخة  اخ��ت��ت��م��ت 
 2 املا�ضي  ال�ضبت  للقوارب  العاملي  دب��ي 
العار�ضني على  تاأكيد من  و�ضط  مار�س 
طلبات  وت�ضجيل  كبرية  مبيعات  حتقيق 
اأوىل على �ضراء اليخت الطائر االأول يف 

العامل الذي �ضّنع حملياً يف االإمارات.
ال��ذي �ضّنعته  “فويلر”  ب��رز يخت  فقد 
ت�ضميمه  مي���ن���ح  وال��������ذي  “اإيناتا” 
بالتحليق من  ���ض��ع��وراً  ال��رّك��اب  ال��ف��ري��د 
احت�ضنتها  التي  الكثرية  ال��ق��وارب  ب��ني 
ن�ضخة عام 2019 من احلدث االأبرز يف 
البحري  احلياة  ومن��ط  الرتفيه  جم��ال 

يف املنطقة.
وق���د ل��ق��ي امل��ع��ر���س جت���اوب���اً ك��ب��رياً من 
ال�����زوار ح��ي��ث ا����ض���رتى امل��ه��ت��ّم��ون ع���دداً 

كبرياً من القوارب.
“اإيناتا”:  مدير  فيوجو،  األوي�س  وق��ال 
لقد كان هذا العام اإيجابياً جداً بالن�ضبة 
بقاربنا  بالغاً  اهتماماً  مل�ضنا  فقد  اإلينا. 
بيعنا  ع��ن  االإع����الن  وي�����ض��ّرن��ا  “فويلر” 
من�����اذج ع����دة م��ن��ه خ����الل م��ع��ر���س دبي 
العاملي للقوارب. لقد كانت م�ضاركتنا يف 
و�ضنكون حتماً حا�ضرين  رائعة  املعر�س 

يف الن�ضخة التي تقام منه العام املقبل.«
وا�ضت�ضاف معر�س دبي العاملي للقوارب 
800 عالمة  م���ن  اأك�����ر  ال�����ض��ن��ة  ه����ذه 
جتارية وعار�س من بينهم 71 �ضاركوا 
و�ضهد  االأوىل.  ل���ل���م���رة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف 
للمرة  دولياً  قارباً   15 اإط��الق  املعر�س 
طرحه  مّت  اآخ�����ر  ق����ارب����اً  و23  االأوىل 
اإقليمياً، وقد حملت 7 من هذه القوارب 
توقيع م�ضّنع اليخوت االإماراتي الرائد 

“جلف كرافت«.
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال�����ض��رك��ة  وط���رح���ت 
  SUV»65 “نوماد   ي��خ��ت  امل��ع��ر���س 
بالطاقة  ال��ت��ام  العمل  بخيار  زّود  ال��ذي 
املبادرات  م��ن  واح���دة  وه��ذه   ، ال�ضم�ضية 

املعر�س  خالل  للبيئة  املراعية  املتعددة 
الذي امتّد على مدى خم�ضة اأيام.

و�ضرح حممود عيتاين من جلف كرافت 
“قررنا  ق���ائ���اًل:  ال���ق���ارب  ع��م��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
ال�ضم�ضية  ب��ال��ط��اق��ة  ع��ام��ل  ي��خ��ت  �ضنع 
و�ضديق للبيئة بحيث يحّد من الب�ضمة 
ُت�ضتخدم  ي��خ��ّل��ف��ه��ا.  ال���ت���ي  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
االأل�������واح ال�����ض��م�����ض��ي��ة ع��ل��ى ���ض��ط��ح يخت 
كاالأنوار  امل��ل��ح��ق��ات  لت�ضغيل  “نوماد” 
وامل��ق��اب�����س ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل��ك��ّي��ف خالل 
الليل ملدة ت�ضل اإىل ثماين �ضاعات. اإنها 
بحيث  تطويرها  على  نحر�س  م��ب��ادرة 
بالكامل  اإىل يخت عامل  ل  التو�ضّ ناأمل 

بالطاقة ال�ضم�ضية.«
اهتماماً  “مل�ضنا  قائاًل:  عيتاين  واأ�ضاف 
كبرياً بالقارب العامل بالطاقة ال�ضم�ضية 
طيلة فرتة معر�س دبي العاملي للقوارب. 
كما �ضوؤلنا اإن كان بو�ضعنا ا�ضتخدام هذه 

الطاقة يف يخوت اأخرى.«
واأّكد عار�ضون كر على احلما�س الكبري 

ب�ضاأن  امل��ح��ل��ي��ون  ال�������ض���راة  اأب������داه  ال����ذي 
اال�ضتدامة.

مديرة  هوتز،  �ضويف  قالت  جهتها،  من 
“�ضّكلت  دي��ن��وم��ي��ن��اي��رت:  يف  ال��ع��الق��ات 
اإىل  بالن�ضبة  مهمة  نقطة  اال���ض��ت��دام��ة 
االأ���ض��ب��وع. حني  املهتمني ه��ذا  ال��ع��م��الء 
عن  �ضوؤلنا  مثاًل،  املحركات  عن  حتدثنا 

اخليارات االأكر ا�ضتدامة التي نوّفرها. 
اأنظمة  اهتمام مبختلف خيارات  هنالك 
اليخوت  التي جتعل  وامل��ح��رك��ات  ال��دف��ع 
تعديلها  ميكننا  وال��ت��ي  ا�ضتدامة،  اأك��ر 
من اأجل تلبية احتياجات العمالء. لقد 
بالن�ضبة  مهماً  ع��ام��اًل  االأم���ر  ه��ذا  �ضّكل 

اإليهم.«

من   2019 ع����ام  ن�����ض��خ��ة  ا���ض��ت��ق��ط��ب��ت 
معر�س دبي العاملي للقوارب الذي �ضّم 
من  االآالف  ع�ضرات  ويختاً  قارباً   450
الزوار املحليني واالإقليميني والدوليني 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف احلدث  ق���دم���وا  ال���ذي���ن 
االأب��رز يف جمال الرتفيه ومنط احلياة 
البحري. فقد كان بانتظارهم طيلة اأيام 
املعر�س برنامج حافل ومنا�ضب للجميع 
وخرباء  ومبتدئني  واأف���راد  عائالت  من 
الكثري  م���ا ج����ذب  ال����ق����وارب،  يف جم����ال 
م��ن ال����زوار اجل���دد ال��ذي��ن لفتهم عامل 

القوارب.
ببطولة  ال�������ض���ب���ت  امل���ع���ر����س  واخ���ت���ت���م 
التي  ال����دول����ي����ة  امل����ائ����ي����ة  ال�������دراج�������ات 
عاملياً  ريا�ضياً   70 من  اأكر  ا�ضت�ضافت 

وبطاًل �ضابقاً من كافة اأنحاء العامل.
دبي  معر�س  مدير  ج���ورج،  ريجو  وق��ال 
معر�س  تكّلل  “لقد  ل��ل��ق��وارب:  ال��ع��امل��ي 
ا�ضتقطب  باهر حيث  ال�ضنة بنجاح  هذه 
جتاراً اأ�ضا�ضيني و�ضراة من كامل القطاع 
للم�ضاركة  ح�ضرت  وع��ائ��الت  ال��ب��ح��ري 
امل���رح. ووّف���ر املعر�س جم���دداً من�ضة  يف 
البحرية  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ع��الم��ات  مم��ي��زة 
ال�ضرق  يف  منتجاتها  لتعر�س  العاملية 
االأو�ضط الذي ي�ضهد فيه قطاع القوارب 
من���واً ث��اب��ت��اً ع��رب ال�����ض��ن��ني. وخ���ري دليل 
التفاعلية  االأج�������واء  االأم������ر  ه����ذا  ع��ل��ى 
هذا  معر�س  على  طغت  التي  واحليوية 
من  الكثري  حققه  ال��ذي  والنجاح  العام 

عار�ضينا.« 
جداً  “�ضررنا  ق���ائ���اًل:  ج����ورج  واأ����ض���اف 
املياه  يف  ب��اخل��و���س  ك��ث��ريي��ن  با�ضتمتاع 
اإقامة  اإىل  �ضعينا  اإذ  املبتدئون  �ضيما  وال 
االأن�ضطة  خم���ت���ل���ف  ي�����ض��م��ل  م���ع���ر����س 
ال����ب����ح����ري����ة وامل�����ائ�����ي�����ة م����ث����ل ال���غ���و����س 
والتجديف بالقوارب. لقد وجد اجلميع 
ونتطّلع  ي�ضتهويهم،  ما  املعر�س  هذا  يف 
�ضيكون  ال������ذي   2020 ع�����ام  مل���ع���ر����س 

بن�ضخته ال�28 اأكرب واأكر متيزاً.

لالرتقاء بقطاع ال�سيافة وال�سفر يف ال�سرق الأو�سط

الحتاد للطريان ودائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي تربمان اتفاقية �ضراكة مع بلغ اآند بالي �ضوق اأبوظبي العاملي 
•• اأبوظبي-الفجر:

ة ابتكار  اأعلنت اأم�س االأحد” بلغ اآند بالي« Plug and Play، اأكرب من�ضّ
الرائد ومقره  املايل الدويل  املركز   ،ADGM العاملي  اأبوظبي  عاملية، و�ضوق 
اأب��وظ��ب��ي، ع��ن ان�ضمام االحت���اد ل��ل��ط��ريان،  الناقل الوطني ل��دول��ة االإم����ارات  ، 
ودائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي لتكونا ال�ضريكني املوؤ�ض�ضني يف برناجمهما 
اجلديد ملُ�ضرعة ال�ضركات النا�ضئة يف قطاع ال�ضيافة وال�ضفر.  �ضيتعاون فريق 
مًعا  اأب��وظ��ب��ي   - وال�ضياحة  الثقافة  ودائ���رة  للطريان  واالحت���اد  ب��الي  اآن���د  بلغ 
ورعاية  احلالية  اال�ضتخدام  ح��االت  على  بناًء  الربنامج  تركيز  حمور  لتحديد 
يتم  والتي  املرتفعة  التقييمات  ذات  النا�ضئة  ال�ضركات  من  خمتارة  جمموعة 
اأبوظبي العاملي  اآند بالي �ضوق  العاملية. و�ضتعمل بلغ  ا�ضتقطابها عرب �ضبكتهم 
ب�ضكل وثيق مع وحدات االأعمال لدى ال�ضريكني من اأجل ت�ضريع عملية امل�ضاركة 
وت�ضجيع التعاون املثمر.  كما تفخر بلغ اآند بالي �ضوق اأبوظبي العاملي باأن تعلن 
برنامج  اإىل  اأبوظبي،  يف  املتميزة  للوجهات  الرائد  املطور  م��ريال،  ان�ضمام  عن 
م�ضرعة ال�ضركات النا�ضئة مما �ضي�ضمح لهم باالنخراط مع ال�ضركات النا�ضئة يف 
قطاع ال�ضيافة وال�ضفر ودعم املنظومة احلا�ضنة لريادة االأعمال والتي توا�ضل 
النمو من خمتلف اأنحاء املنطقة. و�ضتكون ال�ضركات النا�ضئة امل�ضاركة يف برنامج 
م�ضرعة االأعمال قادرة على اال�ضتفادة من ال�ضراكة املجتمعية التي يوفرها مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�س من خالل ح�ضور ور�ضات العمل املنتظمة والفعاليات 
اخلا�ضة وجل�ضات التعارف والت�ضبيك.  و�ضيكون هوؤالء ال�ضركاء قادرين كذلك 
على االنتفاع من منظومة بلغ اآند بالي احلا�ضنة العاملية التي ت�ضم اأكر من 

�ضنغافورة  من  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  وال�ضفر  ال�ضيافة  بقطاع  �ضركة   25
التنفيذي  الرئي�س  دوغال�س،  ال�ضيد توين  �ضّرح  وقد  ال�ضيليكون.  وادي  وحتى 
من  كبري  بقدر  وال�ضفر  ال�ضيافة  قطاع  “يتمتع  للطريان:  االحت��اد  ملجموعة 
بتكوين  �ضعداء  ونحن  اأبوظبي  يف  واالقت�ضادية  االجتماعية  للتنمية  االأهمية 
هذه ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية مع بلغ اآند بالي �ضوق اأبوظبي العاملي لكي نتعاون 
اإن�ضاء بنية حتتية تعمل على تعزيز االبتكار يف قطاع الطريان. ومن  مًعا على 
جانبه قال �ضعادة �ضيف �ضعيد غبا�س، وكيل دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي: 
من  ال�ضياح  جت��ذب  عاملية  �ضياحية  وجهة  ب�ضفتها  اأبوظبي  مكانة  اإر���ض��اء  “اإن 
جميع ال�ضرائح الدميوغرافية هو مهمتنا الرئي�ضية يف دائرة الثقافة وال�ضياحة 
جانب  اإىل  العاملي،  اأبوظبي  �ضوق  ب��الي  اآن��د  بلغ  مع  التعاون  وه��ذا  اأبوظبي،   -
�ضركائنا املحليني، �ضيتيح لنا �ضياغة اإطار عمل يعزز االبتكار ويح�ّضن من تاأثري 
ونطاق و�ضول ر�ضالتنا العاملية. وقال ال�ضيد عميد مهرنفار، ال�ضريك االإداري يف 
بلغ اآند بالي يف اأوروبا وال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا: “يهدف تو�ضيع اأن�ضطتنا اإىل 
اآند بالي  اإقليمًيا لالبتكار؛ وتفخر بلغ  دعم روؤية اأبوظبي يف اأن ت�ضبح مركًزا 
باأن تكون جزًءا من هذه الروؤية«.  وقد اأطلقت بلغ اآند بالي اأول برنامج م�ضرعة 
»فينتيك« يف  املالية  التكنولوجيا  النا�ضئة يف جمال  ال�ضركات  اأعمال الحت�ضان 
مالية  موؤ�ض�ضات  خلم�س  ال��دع��م  قدمت  حيث   ،2018 ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 
تعزيز ميزتها  اإىل  اإ�ضافة  عاملي،  املبتكرة على نطاق  اأهدافها  كربى يف حتقيق 
التناف�ضية �ضمن القطاع املايل. وقال ال�ضيد ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�س 
اأبوظبي  �ضوق  “يرحب  العاملي:  اأبوظبي  �ضوق  يف  الت�ضجيل  ل�ضلطة  التنفيذي 
�ضركائه من  مع  التعاون  املزيد من  اإىل حتقيق  ويتطلع  ال�ضراكة  بهذه  العاملي 

املوؤ�ض�ضات الكربى وال�ضركات النا�ضئة. اإن هذه املبادرة تاأتي �ضمن جهود ال�ضوق 
الهادفة اإىل تعزيز التناف�ضية وجاذبية ال�ضوق يف اأبوظبي ودولة االإمارات كافة 
والقطاعات  ال�ضياحة  ق��ط��اع  يف  واالب��ت��ك��ار  النا�ضئة  ال�ضركات  دع��م  خ��الل  م��ن 
الرئي�ضية ذات ال�ضلة. وخالل الربنامج، �ضتتمكن كافة ال�ضركات ورواد االأعمال 
العاملي  اأبوظبي  �ضوق  يقدمها  التي  املتكاملة  االأعمال  بيئة  من  اال�ضتفادة  من 
وبرنامج دعم ريادة االأعمال مبا يتيح لها الرتكيز على تطوير اأعمالها واإيجاد 
حلول مبتكرة لل�ضركات املحلية والعاملية. واإننا نوؤكد على ا�ضتمرارنا يف اإطالق 
التنمية  اأه��داف  الدولة وحتقق  التنمية يف  �ضتعزز م�ضرية  التي  املبادرات  ودعم 
وادي  يف  ومقرها  وال�ضفر  لل�ضيافة  ب��الي  اآن��د  بلغ  من�ضة  تاأ�ض�ضت  امل�ضتدامة. 
التقنيات  ا�ضتك�ضاف  على  الوقت  ذلك  منذ  ورك��زت   ،2016 عام  يف  ال�ضيليكون 
الثورية ودعمها والتو�ضع يف ن�ضرها مما يحقق غايات االرتقاء مب�ضتقبل قطاع 
ال�ضفر. وتعترب البنية التحتية لتقنية املعلومات يف القطاع على اأمت اال�ضتعداد 
قادة  لربط  ما�ضة  حاجة  وهناك  طويل،  وق��ت  منذ  الثورية  احللول  ال�ضتيعاب 
ب��الي من  اآن��د  بلغ  ت�ضتفيد  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  املبتكرين  م��ع  القطاع 
والتي  النا�ضئة  ال�ضركات  تطرحها  التي  التقنيات  عن  للبحث  العاملية  �ضبكتها 
ت�ضهم يف زي��ادة االإي��رادات وخف�س التكاليف، ف�ضاًل عن حت�ضني عن�ضر االأمن 
وال�ضالمة وتعزيز والء العمالء للعالمة التجارية وتهيئة جتربة �ضفر ممتعة 
اآند  بلغ  يف  االإداري  ال�ضريك  مهرنفار،  عميد  ال�ضيد  واأ�ضاف  للجميع.  و�ضل�ضة 
باالإجنازات  فخر  كل  نفخر  “اإننا  واأفريقيا:  االأو�ضط  وال�ضرق  اأوروب��ا  يف  بالي 

التي حققتها ال�ضراكة بني بلغ اآند بالي و�ضوق اأبوظبي العاملي يف اأقل من عام.
 وعلى وجه اخل�ضو�س بالنمو الذي حققناه يف قطاع ال�ضيافة وال�ضفر .

 عبداهلل املويجعي: »الحتاد للقطارات« داعم رئي�ض لنمو القطاع القت�ضادي
•• عجمان ـ الفجر 

اأكد �ضعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س 
على  عجمان  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
القطاع  دع��م  يف  ودوره  النقل  قطاع  اأهمية 
ال�ضناعية  امل���ن���اط���ق  ورب�����ط  االق���ت�������ض���ادي 
واحليوية باملوانئ يف الدولة، م�ضيدا بجهود 
تعدد  وامل��ح��ل��ي��ة يف  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
عاملية  وموا�ضفات  مبعايري  النقل  خيارات 
ت�ضهدها  التي  والتنمية  التطورات  تواكب 
ا�ضتقباله  دول��ة االإم���ارات. جاء ذلك خالل 
غرفة  مبقر  للقطارات”  “االحتاد  ل��وف��د 
عجمان، و���ض��م ال��وف��د را���ض��د ع��ب��داهلل املال 
لل�ضبكة  املمانعة  ع��دم  �ضهادات   � اول  مدير 
وخالد جامع يو�ضف م�ضاعد مدير ح�ضابات 
للقطارات«.  “االحتاد  يف  ال��ع��م��الء  ك��ب��ار 
وخ�������الل ال���ل���ق���اء رح�����ب ����ض���ع���ادة ع���ب���داهلل 
املويجعي بالوفد موؤكداً على اهمية امل�ضروع 
وما ي�ضيفه للقطاع االقت�ضادي يف الدولة 
ب�ضكل مبا�ضر، معتربا ان النقل واملوا�ضالت 
من اأهم اأ�ض�س تطور كافة جماالت القطاع 
االقت�ضادي. وقدم احل�ضور نبذة عن �ضركة 

�ضبكة  بتوفري   وروؤيتها  للقطارات  االحت��اد 
حول  ور�ضالتها  وم�ضتدامة،  اآمنة  قطارات 
للركاب  بالقطارات  النقل  خدمات  تقدمي 
وال��ب�����ض��ائ��ع يف دول���ة االإم������ارات وف���ق اأعلى 
خالل  من  واال�ضتدامة،  ال�ضالمة  معايري 
للتكنولوجيا  امل�ضتمر  والتطوير  االبتكار 
وا�ضتخداماتها، وا�ضتعر�س احل�ضور مراحل 
امل�ضروع حيث مت تنفيذ املرحلة االوىل من 
امل�ضروع والتي تربط مناطق �ضاه وحب�ضان 
املرحلة  ت�ضهد  ان  ع��ل��ى  ال��روي�����س،  مب��ي��ن��اء 
اإم������ارات الدولة  ال��ث��ان��ي��ة ال��و���ض��ول ل��ك��اف��ة 
واملناطق احليوية وال�ضناعية.  واإ�ضتعر�س 
الوفد مبادئ امل�ضروع يف ال�ضالمة واالأمان 
من  االق��ت�����ض��ادي  والنمو  الفعال  ال��رب��ط  و 
وال�ضناعية  ال�ضكانية  امل��راك��ز  رب��ط  خ��الل 
لت�ضهم  ال��دول��ة  يف  الرئي�ضية  وال��ت��ج��اري��ة 
االقت�ضادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  ب��ذل��ك 
جانب  اإىل  امل�ضتدام،  االجتماعي  والتطور 
االحتاد  توفر  بحيث  واال�ضتدامة   الكفاءة 
ل��ل��ق��ط��ارات ف��ر���س من��و غ��ري حم����دودة من 
خ���الل خ��دم��ات ن��ق��ل اآم��ن��ة وم��ب��ت��ك��رة، كما 
ا�ضتدامة  اأك����ر  ب��دي��اًل  ال��ق��ط��ارات  ت�ضكل 

ال��ب��ي��ئ��ة م��ق��ارن��ة بو�ضائل  وحم��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
النقل البديلة.

واكد احل�ضور على اهمية التكاتف يف تنفيذ 
امل�������ض���روع ب��ال��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات 

ل�ضمان  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
امل�ضروع  م��ن  الق�ضوى  اال���ض��ت��ف��ادة  حتقيق 
���ض��ع��ادة عبداهلل  ال���وط���ن���ي. ه����ذا واأو�����ض����ى 
املويجعي ب�ضرورة ربط خط �ضري م�ضروع 

م��ي��ن��اء عجمان  م���ع  ل���ل���ق���ط���ارات  االحت������اد 
الزوراء،  امليناء اجلديد يف منطقة  وكذلك 
مو�ضحا ان غرفة عجمان ترحب بالتعاون 

مع �ضركة االحتاد للقطارات.
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املال والأعمال

فنادق ومنتجعات جنة ت�ضارك 
يف معر�ض برلني 2019

•• اأبوظبي-الفجر: 

برلني   “ معر�س  يف  م�ضاركتها  جنة  ومنتجعات  ف��ن��ادق  جمموعة  اأعلنت 
الدويل لل�ضياحة وال�ضفر2019 “، والذي �ضينطلق يف العا�ضمة االأملانية 

برلني، يف الفرتة ما بني 6 - 10 مار�س اجلاري. 
خدماتها  ا�ضتعرا�س  املرموقة،  التجارية  العالمة  لهذه  املعر�س  و�ضيتيح 
العاملية ومرافقها املميزة التي توفرها يف فنادقها بدولة االإمارات العربية 
، مروجًة  اأبوظبي   - والثقافة  ال�ضياحة  دائ��رة  املتحدة. وذلك �ضمن جناح 

لباقاتها وعرو�ضها املنتظرة خالل املوا�ضم املقبلة. 
و قال ال�ضيد ريت�ضارد حداد، الرئي�س 
ال�ضراب،    برج  جنة  لفندق  التنفيذي 
املعر�س،  ه��ذا  يف    امل�ضاركة  “ت�ضرنا 
الذي يجمع اأهم املوؤ�ض�ضات وال�ضركات 
مقدًما  ال�ضياحة،  قطاع  يف  العاملة 
ل��ك��اف��ة اخلدمات  م��ت��ك��ام��اًل  ��ا  ع��ر���ضً

واملنتجات املتعلقة بال�ضفر«. 
“اإن  ق����ائ����اًل:  ح���دي���ث���ه  يف  واأ������ض�����اف 
لل�ضياحة  ال���دويل  برلني   “ معر�س 
�ضبل  اأح����د  ه��و   ،“ وال�ضفر2019 
ال��ت��وا���ض��ل ال��ت��ج��اري امل��م��ت��ازة الإمتام 
ال�ضفقات التجارية، واالت�ضال باأهم 
العامل،  اأنحاء  ال�ضركات من خمتلف 
على  ال�����ض��وء  وت�ضليط  امل��ت��ن��وع،  �ضجلنا  ا�ضتعرا�س  اإىل  ن��ه��دف  ه��ن��ا،  وم��ن 

اجلوانب الثقافية وال�ضياحية لدولة االإمارات العربية املتحدة«. 
وقال ال�ضيد اأ�ضامة �ضروف، نائب رئي�س جمموعة جنة ل�ضوؤون املبيعات: “ 
العالقات مع  وتعزيز  لتنمية  اأ�ضا�ضيني  �ضركاء  مع  للتوا�ضل  قدًما  نتطلع 
من  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  ال�ضيافة  قطاع  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات  اأه��م 

خالل هذه الفعالية الهامة للتوا�ضل«. 
واختتم ت�ضريحه قائاًل: “�ضوف نربهن عن اإلتزامنا ونك�ضف عن باقاتنا 
“ برلني  التي �ضتكون موجودة يف معر�س  الهامة  االأ�ضواق  اأمام  ال�ضيفية 
الدويل لل�ضياحة وال�ضفر2019 “،  ، من خالل اإ�ضتعرا�س املزايا والتجارب 

املميزة التي نوفرها يف من�ضاآتنا«. 

�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعمل على تنمية 
وتطوير قطاع اخلدمات املالية يف الإمارة

•• اأبوظبي -وام:

قال �ضعادة خليفة �ضامل املن�ضوري الرئي�س التنفيذي ل�ضوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية باالإنابة اأن ال�ضوق حري�س على التوا�ضل امل�ضتمر مع خمتلف اجلهات 
املناخ  على  املوؤ�ض�ضات  هذه  اط��الع  بهدف  عامليا  الفاعلة  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
اال�ضتثماري امل�ضتقر وبيئة االأعمال ال�ضفافة التي تتميز بها اإمارة اأبوظبي 
للموؤ�ض�ضات  ال�ضوق  يوفرها  التي  املتعددة  اال�ضتثمارية  للفر�س  والرتويج 
اأبوظبي  �ضوق  اإن  واأ���ض��اف  ومربحة.  اآمنة  ا�ضتثمارات  عن  الباحثة  املالية 
لالأوراق املالية يعمل با�ضتمرار على تنفيذ خطة اأبوظبي الرامية اإىل تنمية 
وتطوير قطاع اخلدمات املالية يف االإمارة من خالل جذب ا�ضتثمارات اأجنبية 
جديدة تبحث عن بيئة تداول م�ضتقرة ومنتجات مالية مبتكرة ومتنوعة 
االإف�ضاح  وتلتزم مبتطلبات  االأجانب  امل�ضتثمرين  احتياجات  تلبي  و�ضاملة 

وال�ضفافية وحوكمة ال�ضركات.
�ضوق  م�ضاركة  على  تعليقا  ذلك  جاء 
فعاليات  يف  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
املالية  ل����الأوراق   HSBC منتدى 
و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
اأفريقيا وتركيا 2019 الذي نظمه 
بدبي  ال��ع��ن��وان  ف��ن��دق  يف   HSBC
م���وؤخ���را. وال��ت��ق��ى وف���د ال�����ض��وق على 
هام�س فعاليات املنتدى ممثلني عن 
املالية  وامل�ضارف  املوؤ�ض�ضات  كربيات 
املزيد  مل��ع��رف��ة  تتطلع  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
واجلديد من اخلدمات التي يقدمها 
ال�ضوق وهو يوؤدي �ضراكته املوؤ�ض�ضية يف 
2030 والفر�س املنظورة  اأبوظبي  التنمية ال�ضاملة التي تربجمها روؤية 
التي توفرها ال�ضركات املدرجة يف ال�ضوق. يذكر اأن �ضايف اال�ضتثمار االأجنبي 
درهم  مليار   2 بلغ   2018 العام  املالية خالل  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف 
%10.5 عن العام الذي �ضبقه وعلى نف�س ال�ضعيد فقد  اأي بزيادة نحو 
ارتفع �ضايف اال�ضتثمار املوؤ�ض�ضي يف ال�ضوق خالل العام 2018 بن�ضبة تزيد 
عن %8 عن العام 2017 لي�ضل اإىل نحو 2 مليار درهم.. كما بلغ عدد 
 8208  2018 ال�ضوق مع نهاية عام  امل�ضجلة يف  املوؤ�ض�ضات اال�ضتثمارية 
املوؤ�ض�ضات  من   75% نحو  يقارب  ما  اأي  اأجنبية  موؤ�ض�ضة   6170 منها 
اال�ضتثمارية امل�ضجلة يف ال�ضوق. ومت خالل اللقاءات مع ممثلي املوؤ�ض�ضات 
املالية العاملية تبادل وجهات النظر حول خمتلف املو�ضوعات املتعلقة بواقع 
حيث  خا�س  ب�ضكل  االإم���ارات  دول��ة  ويف  املنطقة  يف  االأجنبية  اال�ضتثمارات 
بيئة ممار�ضة  ت�ضهده  الذي  املتوا�ضل  للتطور  ا�ضتعرا�ضا  ال�ضوق  وفد  قدم 
االأعمال يف الدولة �ضواء جلهة حتديث املنظومة الت�ضريعية والقانونية مبا 
يلبي احتياجات وتطلعات امل�ضتثمرين ويخلق بيئة تداول اأكر عدالة واأمناً، 
اأو جلهة اخلدمات واملنتجات املالية املتنوعة والتي تنا�ضب اال�ضرتاتيجيات 

اال�ضتثمارية املو�ضوعة من قبل هذه املوؤ�ض�ضات.

»الهيئة العامة للطريان املدين« تقرر اإعادة 
ت�ضغيل الرحالت اإىل مطاري كويته ولهور 

•• اأبوظبي-وام:

للطريان  العامة  “الهيئة  ق��ررت  باك�ضتان  يف  االإيجابية  للتطورات  نظرا 
املدين” ال�ضماح للطائرات امل�ضجلة يف دولة االإمارات العربية املتحدة باإعادة 

ت�ضغيل رحالتها اإىل مطاري كويته والهور .

املن�ضوري يبحث تنمية ال�ضراكة القت�ضادية والتجارية مع اإيرلندا

 مب�ساركة عدد كبري من موظفي اجلهات احلكومية بالإمارة

دائرة املالية املركزية بال�ضارقة تنظم ور�ضة عمل حول 
القانون املايل و الالئحة املالية التنفيذية و دليل الإجراءات املالية

•• اأبوظبي-وام:
بحث معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري 
وزير االقت�ضاد ومعايل بات برين وزير 
واالأعمال  والتوظيف  للتجارة  ال��دول��ة 
الرقمية  االأوروب����������ي  االحت�������اد  و�����ض����وق 
احلكومة  يف  البيانات  وحماية  امل��وح��دة 
�ضبل   .. ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  االإيرلندية 
االقت�ضادي  ال���ت���ع���اون  ف���ر����س  ت���ع���زي���ز 

والتجاري وتبادل اخلربات.
دب��ي على  ال��ذي عقد يف  اللقاء -  ح�ضر 
اأعمال املوؤمتر االإماراتي التا�ضع  هام�س 
للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة واالبتكار 
- �ضعادة املهند�س حممد اأحمد بن عبد 
االقت�ضاد  وزارة  وك��ي��ل  ال�ضحي  ال��ع��زي��ز 
لل�ضوؤون االقت�ضادية وعدد من م�ضوؤويل 
وال�ضفري  االقت�ضاد  وزارة  وم�ضت�ضاري 
االإيرلنديني  وامل�����ض��وؤول��ني  االإي��رل��ن��دي 

اأع�ضاء الوفد الر�ضمي.
�ضبل   - اللقاء  - خالل  اجلانبان  وبحث 
التعاون  اأط��ر  وتنمية  ال�ضراكة  توطيد 
ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف  االق��ت�����ض��ادي ب��ني 
امل�����ض��رتك مع  امل���ج���االت ذات االه���ت���م���ام 
التجارة  ق���ن���وات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
وال���ت���ب���ادل اال���ض��ت��ث��م��اري وال���ت���ع���اون يف 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  قطاعات 
والتكنولوجيا  واالبتكار  االأعمال  وريادة 
والتعليم  وال���زراع���ة  ال��غ��ذائ��ي  واالأم�����ن 

والرعاية ال�ضحية.
واأكد معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري 
- خالل االجتماع - اأن عالقات التعاون 
االإم��ارات وجمهورية  القائمة بني دول��ة 
منواً  وت�ضهد  حيوية  ع��الق��ات  اإي��رل��ن��دا 
ال�ضداقة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  م��ت��واً���ض��اًل ح��ي��ث 
قوا�ضم  وجتمعهما  امل�ضرتكة  وامل�ضالح 
للتنمية  روؤي��ت��ه��م��ا  يف  ع��دي��دة  م�ضرتكة 
اأن  اإىل  الفتا   .. امل�ضتقبلية  االقت�ضادية 
اإي��رل��ن��دا ت��ع��د ���ض��ري��ك��اً اق��ت�����ض��ادي��اً مهماً 
ل���دول���ة االإم��������ارات يف م��ن��ط��ق��ة االحت����اد 

ال��دول��ة على  .. مبينا حر�س  االأوروب���ي 
اال���ض��ت��ف��ادة م���ن ع��الق��ات��ه��ا امل��ت��ي��ن��ة مع 
اجلانب االإيرلندي لدعم جهود التعاون 
االحتاد  دول  مع  والتجاري  االقت�ضادي 
االأوروب��ي وال �ضيما يف جماالت الزراعة 

واالإنتاج الغذائي.
جهود  م���وا����ض���ل���ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ������ض�����ار 
التن�ضيق والتعاون بني اجلانبني يف عدد 
من املجاالت احليوية ومن اأبرزها تعزيز 
االأطر القانونية لت�ضجيع اال�ضتثمار بني 
اجل��ان��ب��ني وال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل���ربات 
واأف�ضل املمار�ضات يف جمال دعم وتنمية 
والعمل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع 
ال�ضغرية  ال�ضركات  اأ�ضحاب  رب��ط  على 
واملتو�ضطة يف البلدين مبا يحقق املنفعة 
امل��ت��ب��ادل وي��ع��زز ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

اجلانبني.
التعاون  ق���ن���وات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����ض����ح 
الغذائي  االأم�����ن  ب�����ض��ي��ا���ض��ات  امل��رت��ب��ط��ة 
اإح��دى االأول��وي��ات �ضمن االأجندة  متثل 
االقت�ضادية لدولة االإمارات .. موؤكداً اأن 
الرئي�ضية  الوجهات  اإحدى  تعد  اإيرلندا 
التي حتر�س الدولة على رفع م�ضتويات 

اإىل  ن��ظ��راً  امل��ج��ال  التعاون معها يف ه��ذا 
العالية  واإنتاجيتها  وخرباتها  اإمكاناتها 
وال�ضناعات  واالإنتاج  الزراعي  املجال  يف 

الغذائية.
تبادل اخل��ربات يف هذا  اأهمية  اأك��د  كما 
اأف�����ض��ل االآليات  امل��ج��ال واالط����الع ع��ل��ى 
والتقنيات  امل��ت��ب��ع��ة  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
الغذاء  اإن��ت��اج  يف  امل�ضتخدمة  احل��دي��ث��ة 
وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار يف 
وكيفية  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  �ضيا�ضات  دع��م 
توليد فر�س جتارية وا�ضتثمارية لقطاع 
هذا  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�����ض��اري��ع 
اجل��ان��ب وت��ع��زي��ز ق��ن��وات ال��ت��وا���ض��ل بني 
رواد االأعمال يف اجلانبني لالطالع على 
اإمكانات ال�ضراكة امل�ضتقبلية يف قطاعات 
ال���زراع���ة واالإن����ت����اج ال��غ��ذائ��ي مب���ا يلبي 

امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين.
االبتكار  اأن  امل��ن�����ض��وري  م��ع��ايل  واأ���ض��اف 
اليوم  لالقت�ضاد  رئي�ضياً  حمركاً  ميثل 
واأن اإيرلندا لديها جتربة مهمة يف دمج 
االأعمال  بيئة  يف  االبتكارية  املمار�ضات 
اإيجاد  على  اإىل احلر�س  .. الفتا  لديها 
اإيرلندا  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  ج���دي���دة  ف��ر���س 

االب��ت��ك��ار يف  �ضيما  اجل��ان��ب وال  ه���ذا  يف 
جمايل التعليم والرعاية ال�ضحية. من 
قوة  على  برين  ب��ات  معايل  اأثنى  جانبه 
العالقات الثنائية بني جمهورية اإيرلندا 
اأن التعاون يف  ودولة االإم��ارات .. موؤكداً 
امل��ج��االت االق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة على 
كبري  باهتمام  يحظى  اخل�ضو�س  وج��ه 
يعك�ضه  م��ا  وه��و  البلدين  حكومتي  م��ن 
زخم تبادل الزيارات الر�ضمية والتجارية 

بني اجلانبني خالل املرحلة املا�ضية.
واأ�ضار اإىل اأن دولة االإمارات تعد �ضريكاً 
اقت�ضادياً رئي�ضياً الإيرلندا يف املنطقة .. 
�ضراكات  بناء  على  ب��الده  حر�س  موؤكداً 
ال�ضركات  ب����ني  وم���ث���م���رة  م�������ض���ت���دام���ة 
وم��وؤ���ض�����ض��ات االأع���م���ال يف ال��ب��ل��دي��ن وال 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��اري��ع  �ضيما 
اأن  ال���ن���ا����ض���ئ���ة. واأو������ض�����ح  وال���������ض����رك����ات 
االقت�ضاد االإيرلندي ي�ضهد زخماً جيداً 
االأوروبية  االقت�ضادات  اأ�ضرع  من  ويعد 
من���واً م��ن خ���الل ال��ن��ج��اح ال���ذي حتققه 
االإيرلندية  وال�����ض��رك��ات  االأع���م���ال  بيئة 
التي  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  �ضيما  وال 
االق���ت�������ض���اد  م�����ن   95% ن���ح���و  مت���ث���ل 

االأعمال  مناخ  يتميز  حيث  االإي��رل��ن��دي 
الفتا   .. العالية  واالإنتاجية  بالتناف�ضية 
مقدمة  يف  ت�ضع  ب��الده  حكومة  اأن  اإىل 
االأعمال  رواد  ودع��م  ت�ضجيع  اأولوياتها 
لتبني  وحتفيزها  النا�ضئة  وال�����ض��رك��ات 
االجتاهات احلديثة واالقت�ضاد الرقمي 

والتكنولوجيا املتقدمة.
وقال معاليه اإن م�ضاألة خروج بريطانيا 
“ الربيك�ضت”  االأوروب�����ي  االحت����اد  م��ن 
االإيرلندية  احل��ك��وم��ة  اه��ت��م��ام  ع����ززت 
وال�ضراكات  االأ�����ض����واق  ت��ن��وي��ع  ب��اأه��م��ي��ة 
امل�ضاريع  وقطاع  العامل  ح��ول  التجارية 
القطاعات  م��ن  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية 
جديدة  اأ���ض��واق  نحو  التوجه  تقود  التي 
تعد  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً   ..
االأعمال  جمتمع  يهتم  رئي�ضية  وج��ه��ة 

االإيرلندي بتوثيق ال�ضراكة معها.
ال���ت���ج���ارة  ح���ج���م  اإج�����م�����ايل  اأن  ي����ذك����ر 
البلدين  ب��ني  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
املناطق احل��رة بلغ خالل  �ضاماًل جت��ارة 
دوالر  مليون   760 نحو   2017 ع��ام 
745 مليون  اأمريكي مرتفعاً من نحو 

دوالر يف عام 2016.

•• ال�صارقة-الفجر:

ان��ط��الق��اً م��ن روؤي��ت��ه��ا يف ب��ن��اء منظومة 
لتعزيز  االب���ت���ك���ار  ع���ل���ى  ق���ائ���م���ة  م���ال���ي���ة 
اال�ضتدامة واالزدهار، نظمت دائرة املالية 
الرئي�ضي،  مقرها  يف  بال�ضارقة  املركزية 
املايل  القانون  حول  عمل  ور�ضة  موؤخراً، 
االإج���راءات  ودليل  التنفيذية  والالئحة 
املتبعة يف هذا املجال، مب�ضاركة عدد كبري 
باجلهات  امل��ال��ي��ة  االإدارات  م��وظ��ف��ي  م��ن 
احل��ك��وم��ي��ة يف االإم������ارة، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 

موظفي الدائرة. 
نا�ضر  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ور���ض��ة  وت�ضمنت 
ك���������ض����واين، اخل����ب����ري امل�������ايل ب����ال����دائ����رة،  
حلكومة  امل������ايل  ب���ال���ق���ان���ون  ال���ت���ع���ري���ف 
تطبيقه،  ون��ط��اق  واأه����داف����ه،  ال�����ض��ارق��ة، 
وال���ت���زام���ات اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة نحوه، 
العامة،  امل��وازن��ة  واأهمية  معنى  �ضرح  مع 
امل�ضرفية،  واحل�����ض��اب��ات  ال��ع��ام،  وال���دّي���ن 
والقوائم  العامة،  والنفقات  واالإي����رادات 
املالية املوّحدة، اإ�ضافة اإىل كيفية التعامل 

مع تقادم احلقوق املالية، واالأحكام العامة 
للقانون واالإجراءات املرتبطة به. 

يتعّلق  ف��ي��م��ا  ال����ور�����ض����ة  ا���ض��ت��م��ل��ت  ك���م���ا 
ب��ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون امل���ايل، 
ومهام  ب��اخ��ت�����ض��ا���ض��ات  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
دائرة املالية املركزية، والتزامات اجلهات 
والدّين  ال��ع��ام��ة،  وامل���وازن���ة  احل��ك��وم��ي��ة، 
العام، واحل�ضابات امل�ضرفية، وال�ضيا�ضات 
املحا�ضبية، واالإي��رادات العامة، والنفقات 
والتاأمينات،  واالأمانات  وال�ضلف،  العامة 
وال�������ض���ج���الت وامل�������ض���ت���ن���دات وال���وث���ائ���ق، 
واالأ�ضول واملمتلكات احلكومية، والرقابة 

املالية، والقوائم املالية.
االإج�����راءات،  بدليل  اخل��ا���س  اجل���زء  ويف 
ق���دم ك�����ض��واين، ���ض��رح��اً ت��ف�����ض��ي��ل��ي��اً حول 
وتعريفاته  امل���ال���ي���ة  االأج����������راءات  دل���ي���ل 
املالية  امل�����ض��ت��ن��دي��ة  ال��������دورات  ج��م��ي��ع  و 
والنفقات  العامة،  واملوازنة  به،  املرتبطة 
ال����ع����ام����ة، وامل���ق���ب���و����ض���ات )االإي������������رادات( 
احلكومية،  واملمتلكات  واالأ�ضول  العامة، 
وامل����ع����ام����الت امل���ت���ب���ادل���ة ب����ني ال����دوائ����ر 

واإجراءات  والبنوك،  والنقد  احلكومية، 
اخلتامي،  واحل�������ض���اب  امل�������ايل،  ال���ن���ظ���ام 
والرقابة الداخلية، اإ�ضافة اإىل االن�ضباط 

الوظيفي واأخالقيات العمل.
“يف اجل����زء  ك���������ض����واين:  ن���ا����ض���ر  وق�������ال 
قدمنا  االإج�������������راءات  ب���دل���ي���ل  اخل����ا�����س 
االأج����راءات  دليل  ح��ول  تف�ضيلياً  �ضرحاً 
امل��ال��ي��ة وت��ع��ري��ف��ات��ه و ج��م��ي��ع ال������دورات 
واملوازنة  ب��ه،  املرتبطة  املالية  امل�ضتندية 
واملقبو�ضات  العامة،  والنفقات  العامة، 
)االإيرادات( العامة، واالأ�ضول واملمتلكات 
احل��ك��وم��ي��ة، وامل���ع���ام���الت امل��ت��ب��ادل��ة بني 
والبنوك،  وال��ن��ق��د  احل��ك��وم��ي��ة،  ال���دوائ���ر 
واحل�ضاب  امل������ايل،  ال���ن���ظ���ام  واإج����������راءات 
اإ�ضافة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وال��رق��اب��ة  اخل��ت��ام��ي، 
واأخالقيات  ال��وظ��ي��ف��ي  االن�����ض��ب��اط  اإىل 
اإق��ام��ة ه��ذه الور�ضة  ت��اأت��ي  ال��ع��م��ل، حيث 
املالية  ال��ت��دري��ب��ي��ة ���ض��م��ن ج��ه��ود دائ�����رة 
وتب�ضيط  ���ض��رح  يف  ب��ال�����ض��ارق��ة  امل��رك��زي��ة 
من  املتبعة  املالية  واالإج���راءات  القوانني 

قبل حكومة ال�ضارقة ».

من جانبها، قالت عائ�ضة عبداهلل، مدير 
هذه  “تعترب  امل�����ض��ان��دة:  اخل��دم��ات  اإدارة 
الور�ضة �ضمن خطة التدريب والتطوير 
و  التدريب  لق�ضم  التدريبية  -احلقيبة 
امل�ضاندة، مما  ب��اإدارة اخلدمات  التطوير، 
املالية  دائ����رة  م��وظ��ف��ي  مت��ك��ني  يف  ي�ضهم 
اجلهات  يف  امل��ال��ي��ة  واالإدارات  امل��رك��زي��ة، 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن ال��ت��ع��ام��ل ب��ك��ف��اءة اأكرب 
املايل  للنظام  ال��ق��ان��ون��ي��ة  املتطلبات  م��ع 
مالية  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  احل���ك���وم���ي، 

ريادية ومبتكرة«. 
هذه  ت�ضكل  عبداهلل:”و  عائ�ضة  واأ�ضافت 
تركز  ا�ضرتاتيجية  نوعية  نقلة  امل��ب��ادرة 
املايل يف حكومة  بامل�ضتوى  االإرتقاء  على 
ال�����ض��ارق��ة، وع��ل��ي��ه��ا مت ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد من 
باالإجراءات  واخل��ا���ض��ة  امل��ال��ي��ة  ال����دورات 

واملرتبطة  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  املالية 
وذل��ك الإعداد  املركزية،  املالية  دائ��رة  مع 
كفاءة  ذات  م��ال��ي��اً  م��وؤه��ل��ة  ب�ضرية  ك���وادر 
ع��ال��ي��ة ت�����ض��ه��م يف ت��ط��وي��ر ورف���ع���ة هذه 

االإمارة ».
بال�ضارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  وت�ضعى 
ر�ضيدة  م��ال��ي��ة  ���ض��ي��ا���ض��ة  اإىل  ل��ل��و���ض��ول 
واالإنفاق  ال�ضيولة  اإدارة  ك��ف��اءة  ت�ضمن 
متمّيز  م���ايل  اأداء  لتحقيق  احل��ك��وم��ي، 
من خالل موارد ب�ضرية موؤهلة، وتتوىل 
العديد من املهام الرئي�ضية، من اأبرزها: 
التقديرية،  امل����وازن����ات  ع��ل��ى  االإ�����ض����راف 
امل�ضروفات  ع��ل��ى  واالإ����ض���راف  وال��رق��اب��ة 
امل��ضرتيات  ع�لى  واالإ�ض�راف  واالإي���رادات، 
احل���ك���وم���ي���ة، وال���رق���اب���ة ع��ل��ى االأ����ض���ول 

واملمتلكات احلكومية.

»تكامل« لقت�ضادية اأبوظبي يعزز بيئة البتكار يف الدولة
•• اأبوظبي -وام:

اأك�����دت دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ض��ادي��ة - 
ثقافة  تر�ضيخ  على  حر�ضها  اأب��وظ��ب��ي 
االب���ت���ك���ار يف اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي ودول�����ة 
االإم���ارات ب�ضكل ع��ام من خ��الل تفعيل 
ل��ه��ا يف  ال��ت��اب��ع  “تكامل”  ب��رن��ام��ج  دور 
واملخرتعني  امل��وه��وب��ني  ودع��م  ت�ضجيع 
وتوعية خمتلف �ضرائح املجتمع باأهمية 
امل�ضاركة الفاعلة يف تعزيز بيئة االبتكار 
م�ضاركة  ذل��ك مبنا�ضبة  ج��اء  ب��ال��دول��ة. 
الربامج  اأه���م  اأح���د  “تكامل”  برنامج 
فعاليات  يف  ل��ل��دائ��رة  التابعة  الوطنية 
بال�ضراكة  لالبتكار”،  االإم��ارات  “�ضهر 
االحتادية  احلكومية  اجلهات  كافة  مع 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�ض�ضات  واملحلية، 
وخمتلف الفعاليات املجتمعية يف جميع 
اإم���ارات ال��دول��ة. و���ض��ارك “تكامل” يف 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات خ����الل �ضهر 
امل��ا���ض��ي كاملعار�س  ف��رباي��ر  االب��ت��ك��ار يف 
وور�س العمل والزيارات امليدانية بهدف 
يف  واالبتكارات  االإبداعية  االأف��ك��ار  دع��م 
االقت�ضادية،  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وتقنيات  والطب،  ال�ضحة  ذل��ك  يف  مبا 
والتقنيات  واالت���������ض����االت،  امل��ع��ل��وم��ات 
والنفط  امل��و���ض��الت،  واأ���ض��ب��اه  النظيفة، 
املتطورة،  وامل������واد  وال���ط���اق���ة،  وال����غ����از، 

والبنية التحتية وغريها.
وم����ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ����ض���ارك فيها 
الربنامج خالل �ضهر فرباير معر�ضي 
“وطن  ال��ع��ني  وب��ل��دي��ة  اأب��وظ��ب��ي  بلدية 
االبتكار” ومعر�س الثانوية التطبيقية 
ح��ي��ث مّت ت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع��ل��ى اأه���م 
اخلدمات التي يقّدمها وا�ضتعرا�س اأبرز 
والبحث  الربنامج  وخ��دم��ات  م��ب��ادرات 
ت�ضجيلها  ميكن  مبتكرة  م�ضاريع  ع��ن 

اإىل توعية  باالإ�ضافة  كرباءات اخرتاع، 
الطالبات حول اأهمّية براءات االخرتاع 

وحقوق امللكية الفكرية.
ور�س  م��ن  ع���ددا  تكامل  برنامج  ون��ظ��م 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  جم����ال  يف  ال��ت��وع��ي��ة 
وب����راءات االخ����رتاع يف ك��ل م��ن جامعة 
وكليات  اأب��وظ��ب��ي  اخل��ام�����س يف  حم��م��د 
والطالبات  اأبوظبي  للطلبة يف  التقنية 
ومياه  كهرباء  وهيئة  اخليمة،  راأ���س  يف 
ال�����ض��ارق��ة وج��ام��ع��ة االإم�����ارات وجامعة 
اميتي يف دبي وموؤ�ض�ضة زايد لالإ�ضكان.

وا���ض��ت��ه��دف��ت ور����س ال��ع��م��ل ت��ع��زي��ز وعي 
امللكية  ح��ق��وق  حماية  باأهمية  الطلبة 
وابتكاراتهم  وم�����ض��اري��ع��ه��م  ال��ف��ك��ري��ة 
التي  اخل��دم��ات  من  اال�ضتفادة  وكيفية 
االأ�ضول  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��ّدم��ه��ا 
التطبيقية،  ال��ن��م��اذج  وتنفيذ  االأول��ي��ة 
القيمة  تفعيل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

ال���ت���ج���اري���ة ل��ل��م��ن��ت��ج امل���ب���ت���ك���ر. وق����ال 
اإدارة  م�����دي�����ر  احل�������م�������ودي،  ف���ي�������ض���ل 
التنمية  دائ��رة  يف  واحلا�ضنات  االبتكار 
م�ضاركة  اإن  اأب���وظ���ب���ي  االق���ت�������ض���ادي���ة 
“برنامج “تكامل” يف “�ضهر االإمارات 
دوره  م���ن  ان��ط��الق��اً  ت���اأت���ي  لالبتكار” 
وم�ضاعدة  االب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  تر�ضيخ  يف 
املخرتعني يف دولة االإمارات، من خالل 
املبتكرين  واإطالع  الفكرية  امللكية  دعم 
من اأفراد و�ضركات وموؤ�ض�ضات اأكادميية 
وحقوقها،  الفكرية  امللكية  مفهوم  على 
وت��ق��دمي ال��دع��م امل����ادي وال��ت��ق��ن��ي لهم 
وت�ضجيلها  االإبداعية  اأفكارهم  حلماية 

كرباءات اخرتاع.
االإم��ارات لالبتكار”  “�ضهر  اأن  واأ�ضاف 
يعد من�ضة مثالية الإبراز دور الربنامج 
مع  متا�ضياً  يقّدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
االبتكار  جم����ال  يف  ال���دول���ة  ت��وج��ه��ات 

وجت�ضيداً لروؤية القيادة الر�ضيدة املتمثلة 
يتبناها  ثقافة  اإىل  االبتكار  حتويل  يف 
االبتكار  اأن  م��وؤك��دا  االإم����ارات،  جمتمع 
يعّد من اأهم روافد القطاع االقت�ضادي 
وله  االقت�ضادي  النمو  حمفزات  واأح��د 
التحول  خ��ط��وات  تر�ضيخ  يف  مهم  دور 
املعرفة،  قائم على  اقت�ضاد متنوع  نحو 
مت��ا���ض��ي��اً م��ع روؤي����ة اأب��وظ��ب��ي 2030. 
اأك������د ف��ي�����ض��ل احل����م����ودي حر�س  ك���م���ا 
ب��رن��ام��ج ت��ك��ام��ل ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة العمل 
لتمكني جمتمع املبتكرين واملخرتعني 
تقدمي  خ��الل  من  ابتكاراتهم  لتطوير 
ال��ت��وع��ي��ة وال���ت���دري���ب، وت���وف���ري الدعم 
القانوين وامل��ادي وامل�ضاعدة يف عمليات 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مب���ا ي��ح��ق��ق يف 
ن��ه��اي��ة امل���ط���اف حت��وي��ل اأف���ك���اره���م اإىل 
منتجات جتارية ت�ضهم يف دعم التنمية 
االقت�ضادية امل�ضتدامة لدولة االإمارات.
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املال والأعمال
خالل ور�سة عمل نظمتها بالتعاون مع مكتب »بي ا�س ايه« اأحمد بن هزمي وم�ساركوه

 غرفة دبي تعرف القطاع اخلا�ض باأبرز بنود قانون الإفال�ض الإماراتي

مبنى املطار اجلديد ي�ضت�ضيف قادة قطاع الطريان يف املنطقة

جمارك دبي تفوز بجائزة الرئي�ض يف موؤمتر »ذا اأوبن جروب«

•• دبي-الفجر:

يف اإط������ار ج��ه��وده��ا امل�����ض��ت��م��رة الإط����الع 
جم��ت��م��ع االأع���م���ال يف دب���ي ع��ل��ى اأح���دث 
العمل،  ب��ي��ئ��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة يف  امل��ت��غ��ريات 
حماية  على  اخلا�س  القطاع  وم�ضاعدة 
باأف�ضل  وت��ع��ري��ف��ه  اأع��م��ال��ه��م،  و���ض��م��ان 
املمار�ضات يف بيئة االأعمال، نظمت غرفة 
جت��ارة و�ضناعة دب��ي م��وؤخ��راً يف مقرها 
ور�ضة عمل حول قانون االإفال�س لدولة 

االإمارات. 
ال��ت��ي نظمتها  ال��ع��م��ل،  وح�����ض��ر ور����ض���ة 
ا�س  “بي  م��ع مكتب  ب��ال��ت��ع��اون  ال��غ��رف��ة 
وم�ضاركوه  ه�����زمي  ب����ن  اأح����م����د  ايه” 
غرفة  اأع�ضاء  م��ن  مهتمون  �����س.ذ.م.م، 
املهنة  ومم�����ار������ض�����و  وحم������ام������ون  دب�������ي 
ال�ضركات  واأ�ضحاب  وم���دراء  القانونية 
وم�����ض��ت�����ض��ارون وم�����ض��ت��ث��م��رون وم�����دراء 
املالية ومدققون ماليون، حيث �ضاهمت 
بقانون  امل�����ض��ارك��ني  ب��ت��ع��ري��ف  ال���ور����ض���ة 
االإف��ال���س لدولة االإم���ارات وت��اأث��ري هذا 
ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ال��دائ��ن��ني وامل��دي��ن��ني يف 
االأ�ضتاذ:  العمل  ور���ض��ة  واأدار  ال��دول��ة.  
جيمي حوال، ال�ضريك االإداري يف مكتب 
“بي ا�س ايه” اأحمد بن هزمي وم�ضاركوه 
بردويل،  ن���دمي  واالأ����ض���ت���اذ:  ��������س.ذ.م.م، 
ايه”  ا�����س  “بي  م��ك��ت��ب  يف  اأول  حم����ام 
اأح��م��د ب��ن ه��زمي وم�����ض��ارك��وه �����س.ذ.م.م 

حيث ا�ضتعر�ضا املزايا الرئي�ضية لقانون 
املتغريات  واأح��دث  الدولة،  يف  االإفال�س 
يف ه��ذا ال��ق��ان��ون، وت��اأث��ري ه��ذا القانون 
يف  واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات  االأعمال  على 
على  ال�ضوء  وت�ضليط  االإم�����ارات،  دول���ة 
يف  القانون  ه��ذا  �ضن  منذ  النتائج  اأب��رز 
العام 2016، باالإ�ضافة اإىل ا�ضتعرا�س 

كيفية تطبيقه يف الدولة. 
اإدارة  م���دي���ر  ك����اظ����م،  ج���ه���اد  واأك���������دت 
غ���رف���ة دبي  ال��ق��ان��ون��ي��ة يف  اخل����دم����ات 
حيث  الور�ضة،  هذه  تنظيم  اأهمية  على 
بقانون  امل�����ض��ارك��ني  ب��ت��ع��ري��ف  ���ض��اه��م��ت 

وتاأثريه  االإم������ارات  دول���ة  االإف���ال����س يف 
يف  واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات  االأعمال  على 
اأعطى  القانون  هذا  اأن  موؤكدة  الدولة، 
اإ����ض���اف���ة ق���وي���ة ل��ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال وع���زز 
ا�ضتثمار  ك��وج��ه��ة  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  م���ن 
امل�ضتثمرة  االأط���راف  كافة  حتمي  هامة 
الأهم  مواكبة  وت�ضريعات  ق��وان��ني  ع��رب 

املتغريات العاملية. 
حتر�س  دب��ي  غرفة  اأن  كاظم  واأ�ضافت 
با�ضتمرار على تنظيم مثل هذه الور�س 
والندوات كونها تلعب دوراً رئي�ضياً لن�ضر 
وقوانينها  االأع��م��ال  بيئة  ح��ول  ال��وع��ي 

الكثيف  االإقبال  اأن  التنظيمية، معتربًة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على  م��ن قبل ممثلي 
والفعاليات  الن�ضاطات  هذه  يف  امل�ضاركة 
ي��ع��ك�����س ن�����ض��ج ال�������ض���وق وح���ر����ض���ه على 
م�ضاحله  يخدم  مبا  املتغريات  مواكبة 

واأهدافه.
ال�ضريك  ح����وال،  ج��ي��م��ي  ق����ال  وب������دوره 
اأحمد  ايه”  ا�س  “بي  االإداري يف مكتب 
ب���ن ه����زمي وم�������ض���ارك���وه ����������س.ذ.م.م  اأن 
لن�ضر  مثالية  فر�ضة  هي  الور�ضة  ه��ذه 
الوعي يف بيئة االأعمال يف الدولة حول 
االأعمال  على  وتاأثريه  االإفال�س  قانون 

وال�����ض��رك��ات، م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى ج��ه��ود غرفة 
باالإ�ضافة  ال��ور���ض��ة  ه���ذه  لتنظيم  دب���ي 
جمتمع  الط��الع  امل�ضتمرة  جهودها  اإىل 
اأح���دث املتغريات  االأع��م��ال يف دب��ي على 

القانونية يف بيئة العمل. 
وت���دع���م غ���رف���ة دب����ي من���و االأع����م����ال يف 
االإم��ارة، وتعمل على ال��دوام خللق بيئٍة 
الندوات  تنظيم  خالل  من  لها  حمفزٍة 
وثقافة  وع��ي  تعزز  التي  العمل  وور����س 
م�ضتجدات  اأب��رز  االأعمال حول  جمتمع 
ال��ت��ي تنظم بيئة  االأع���م���ال، وال��ق��وان��ني 

االأعمال. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عدد  قادة  اأبوظبي  ا�ضت�ضافت مطارات 
املنطقة  من هيئات الطريان املدين يف 
يف جولة ملبنى املطار اجلديد، لالطالع 
واأكرب  امل�ضتقبلية  اجلوية  البوابة  على 

م�ضاريع البنى التحتية يف االإمارة.
وكانت اجلولة جزءاً من فعالية تنظمها 
دائ����رة ال��ن��ق��ل اأب��وظ��ب��ي، وال��ت��ي �ضملت 
اال�ضرتاتيجيني  ال�����ض��رك��اء  “منتدى 
رك��ز على  وال��ذي  يف قطاع الطريان”، 
التحديات يف الطريان، وكذلك �ضملت 

زيارة ملرافق االحتاد للطريان.

القادة  م��ن  ال��وف��د جمموعة  وق��د �ضم 
وامل��م��ث��ل��ني ل��ع��دد م��ن ه��ي��ئ��ات الطريان 
املنطقة، حيث �ضملت مملكة  امل��دين يف 
االأردنية  واململكة  وفل�ضطني،  امل��غ��رب، 
واليمن،  البحرين،  الها�ضمية، ومملكة 
وليبيا، ولبنان، وم�ضر، و�ضلطنة عمان، 
والكويت،  ال�ضعودية،  العربية  واململكة 

والعراق وال�ضودان.
الرفيع  ال���وف���د  ا���ض��ت�����ض��اف��ت  مت  وق����د 
امل�ضتوى يف جولة ميدانية ا�ضتمرت ملدة 
واملرافق  اخل�ضائ�س  و�ضملت  �ضاعتني 
وكان  اجل��دي��د.  املطار  ملبنى  الرئي�ضية 
ال��ه��دف م��ن ه���ذه اجل��ول��ة ه��و تقدمي 

كاملًة  امل�ضافر  جت��رب��ة  اخ��ت��ب��ار  فر�ضة 
اخلا�ضة  ال�����ض��ف��ر  اإج���������راءات  وج��م��ي��ع 
ب��ه��ا. وق���د ب����داأت اجل��ول��ة م��ن مواقف 
ب��امل��ب��ن��ى اجلديد،  اخل���ا����س  ال�����ض��ي��ارات 
ح��ي��ث مت ت���ق���دمي ع���ر����س م���وج���ز عن 
اإىل  املجموعة  انتقلت  ثم  وم��ن  املبنى. 
اخلا�س  املم�ضى  ع��رب  امل��غ��ادري��ن  �ضالة 
مببنى  ال�ضيارات  م��واق��ف  ي�ضل  ال��ذي 
امل��ط��ار. وع��ق��ب اخ��ت��ب��ار رح��ل��ة املغادرة، 
الرتانزيت  منطقة  اإىل  ال��وف��د  انتقل 
الفارهة  امل�������ض���اح���ات  ع���ل���ى   ل��ي��ط��ل��ع��وا 
ملرافق ال�ضوق احلرة واملطاعم واملقاهي 
هناك،  ومن  ال�ضيافة.  مرافق  وكذلك 

اإح�����دى بوابات  ن��ح��و  ال�����ض��ي��وف  اجت���ه 
املغادرة يف املمر رقم 4، وذلك للو�ضول 
اإىل امل�ضتوى العلوي اخلا�س باإجراءات 
بعد  املبنى  الوفد  غ��ادر  وق��د  الو�ضول. 
ال��و���ض��ول، مم��ا �ضمح  اإج����راءات  اختبار 
امل�ضافر عرب  رح��ل��ة  ك��ام��ل  لهم جت��رب��ة 
مبنى املطار اجلديد، مبا فيها املغادرة 

والو�ضول.
الرئي�س  ت��وم��ب�����ض��ون،  ب����راي����ان  واأف�������اد 
اأب��وظ��ب��ي، قائاًل:  مل��ط��ارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
البنى  ب���ه���ذه  ج�����داً  ف����خ����ورون  “نحن 
�ضنبا�ضر  وال���ت���ي  ال���رائ���ع���ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
البوابة  ل���ت���ك���ون  ق���ري���ب���اً،  ب��ت�����ض��غ��ي��ل��ه��ا 

طريان  وم��رك��ز  الأب��وظ��ب��ي،  الرئي�ضية 
حموري للمنطقة والعامل. كما ي�ضعدنا 
و�ضركائنا  زمالئنا  ب��ني  بها  التعريف 
جمتمع  ����ض���م���ن  اال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ني 
االنتقالية  املرحلة  هذه  فاإن  الطريان، 
توفر فر�س ثمني ال تعو�س من حيث 

تبادل اخلربات والتجارب.«
واأ�ضاف تومب�ضون: “نحن نبني قدرات 
بل  الأب��وظ��ب��ي،  ف��ق��ط  لي�س  ا�ضتيعابية 
اأي�ضاً للمنطقة ككل، وهو باالأمر الذي 
�ضيكون له االأثر امللمو�س على ا�ضتدامة 
ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور االق��ت�����ض��ادي حملياً 

واإقليمياً.«

جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة 
امل�ضاريع تفتح باب الت�ضجيل يف دورتها الثالثة

•• دبي-وام:

اأم��ن��اء ج��ائ��زة حمدان  اأع��ل��ن جمل�س 
بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ضاريع 
ف��ت��ح ب���اب ال��ت�����ض��ج��ي��ل ل��ت��ل��ق��ي طلبات 
للجائزة  الثالثة  ال���دورة  يف  امل�ضاركة 
جوائزها  قيمة  جم��م��وع  يبلغ  ال��ت��ي 
اأكر من مليونني و600 األف درهم 
املوقع  ع���رب  دوالر”  اآالف   710“
httpwww.hbmaipm.
بدءا من اخلام�س من مار�س   com
املقبل.  ي��ول��ي��و   30 وح��ت��ى  اجل�����اري 
وقالت ليلى فريدون اأمني عام جائزة 
اإدارة  يف  لالبتكار  حممد  بن  حمدان 

امل�ضاريع اإن جناح اجلائزة واالإقبال الكبري الذي القته خا�ضة من خمتلف 
العقول  حتفيز  يف  دوره��ا  يعك�ضان  والثانية  االأوىل  دورتيها  يف  العامل  دول 
والقدرات واالإمكانات املبدعة لالأفراد والفرق واملوؤ�ض�ضات يف جمال االبتكار 
تر�ضيخ  يف  املتمثلة  اجل��ائ��زة  روؤي��ة  حتقيق  يعني  ما  وه��و  امل�ضاريع  اإدارة  يف 
ثقافة االبتكار يف ممار�ضة اإدارة امل�ضاريع عاملياً ..م�ضرية اإىل اأنه �ضوف يتم 
تكرمي الفائزين يف الدورة ال�ضاد�ضة للجائزة يف منتدى دبي العاملي الإدارة 
امل�ضاريع يف دي�ضمرب املقبل. واأ�ضافت اأن اجلائزة تنق�ضم اإىل اأربع فئات هي 
الفئة الفردية وت�ضم جائزة “اأف�ضل مدير م�ضروع مبتكر” وتبلغ قيمتها 
50 األف دوالر وتدور حماورها حول اإدارة حتقيق الفوائد واإدارة التكلفة 
املخاطر  واإدارة  اجل���ودة  واإدارة  امل�ضرتيات  واإدارة  العمل  ون��ط��اق  وال��وق��ت 
“اأف�ضل  ..وجائزة  املعنيني  ومتطلبات  والثقافة  التغيري  واإدارة  واملعوقات 
مدير مكتب اإدارة م�ضاريع مبتكر” بقيمة 50 األف دوالر وت�ضم مو�ضوعات 
عن اإدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل واإدارة تكامل امل�ضروع واإدارة املخاطر 
واملعوقات واإدارة ا�ضرتاتيجية وحكومة حمافظ امل�ضاريع واإدارة اأداء مكتب 
اإدارة امل�ضاريع واإدارة التوا�ضل واإدارة املوارد ف�ضال عن حمور تطوير معايري 
ومنهجيات واإجراءات اإدارة امل�ضاريع ..اأما الفئة الثانية فهي تتعلق بالفرق 
اأربعة  وتغطي  دوالر  األ��ف   80 بقيمة  املبتكر”  “الفريق  جائزة  وتت�ضمن 
املعنيني  ومتطلبات  والثقافة  التغيري  واإدارة  التوا�ضل  اإدارة  هي  جم��االت 
واإدارة املخاطر واملعوقات واإدارة تكامل امل�ضروع. واأو�ضحت اأنه متت اإ�ضافة 
فئة ثالثة جديدة لت�ضمل املوؤ�ض�ضات حتت عنوان “جائزة املوؤ�ض�ضة املبتكرة 
يف اإدارة امل�ضاريع” من خالل تعديل الفئات املوؤ�ض�ضية ال�ضابقة لت�ضم ثالثة 
دوالر  األ��ف   150 بقيمة  والثاين  دوالر  األ��ف   200 بقيمة  ..االأول  مراكز 

واملركز الثالث بقيمة 100 األف دوالر.
البحث  “جائزة  تت�ضمن  وهي  “االأكادميية”  الفئة  اأي�ضا  اجلائزة  وت�ضم 
اىل  وتهدف  دوالر  األ��ف   40 بقيمة  للم�ضاريع”  املبتكرة  ل���الإدارة  العلمي 
الذين  الباحثني  وتكرمي  امل�ضاريع  اإدارة  جمال  يف  العلمي  البحث  ت�ضجيع 
االإدارة  و”جائزة  امل�ضاريع  اإدارة  وم��ب��ادئ  نظريات  تطوير  على  يعملون 
وتهدف  اأي�ضاً  دوالر  األف   40 بقيمة  االكادميية  الفئة  للم�ضاريع  املبتكرة 
اىل ت�ضجيع تبني مبادئ اإدارة امل�ضاريع يف امل�ضاريع والعمل االكادميي وذلك 
اآفاق اجلائزة وا�ضتقطاب املزيد من االأفكار املبتكرة  بهدف فتح املزيد من 

لتعزيز اأهداف اجلائزة.

»موا�ضفات« تعتمد م�ضروع وطني لتح�ضني 
كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز بالدولة

•• اأبوظبي -وام:

ثامن  “موا�ضفات”  وامل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��وا���ض��ف��ات  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ط����ورت 
م�ضروعاتها الوطنية يف برنامج كفاءة ا�ضتهالك الطاقة وهو م�ضروع كفاءة 
فواتري  قيمة  يقلل  اأن  له  يتوقع  ال��ذي  التلفاز  واأنظمة  اأجهزة  ا�ضتهالك 
الدعم  ويخف�س  احلايل  و�ضعها  عن  الن�ضف  بنحو  لالأجهزة  اال�ضتهالك 
االإمارات  ا�ضرتاتيجية  تخدم  ب�ضورة  الكهرباء  توليد  لتكاليف  احلكومي 

للتنمية اخل�ضراء.
ووافق جمل�س الوزراء على بدء تطبيق امل�ضروع الذي �ضيخدم ا�ضرتاتيجية 
االإمارات للتنمية اخل�ضراء خ�ضو�ضا يف م�ضارها اخلام�س املتعلق مببادرة 
االقت�ضاد االأخ�ضر التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
و�ضمن ال�ضيا�ضات والربامج الهادفة لرت�ضيد ا�ضتهالك الطاقة يف الدولة 

ون�ضر يف اجلريدة الر�ضمية منت�ضف �ضهر فرباير املا�ضي.
للموا�ضفات  االإم������ارات  ع���ام هيئة  م��دي��ر  امل��ع��ي��ن��ي  اهلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
واملقايي�س “موا�ضفات” اأن الهيئة اأو�ضت باإ�ضدار ت�ضريع احتادي يف هذا 
ال�ضاأن ل�ضمان اإلزامية التطبيق اإذ مت اإعداد م�ضودة امل�ضروع بناء على درا�ضة 

واالأنظمة  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
واملمار�ضات  وال���دول���ي���ة  االق��ل��ي��م��ي��ة 
موا�ضفات  تنظيم  يف  املتبعة  الدولية 
التلفزيونات  اأن���ظ���م���ة  وخ�����ض��ائ�����س 
واأه����م����ه����ا ال���ت�������ض���ري���ع���ات االأوروب�����ي�����ة 
الطاقة  ا���ض��ت��ه��الك  ك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ر 
.EU/30/Directive 2010

ي��ع��ت��رب مبثابة  امل�����ض��روع  اأن  واأو����ض���ح 
كفاءة  رف�����ع  يف  االأ����ض���ا����ض���ي���ة  ال����ن����واة 
الكهربائية  االأج�����ه�����زة  ا����ض���ت���ه���الك 
امل���ن���زل���ي���ة ل���ل���ط���اق���ة واإب����������راز ال�����دور 
الريادي للهيئة يف حت�ضني م�ضتويات 
هذه  مثل  ت�ضهم  اإذ  امل���وارد  ا�ضتخدام 
موؤ�ضرات  اأرب��ع  حتقيق  يف  ال�ضيا�ضات 

اإ�ضهام  ن�����ض��ب��ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  وط��ن��ي��ة 
ثاين  غ��از  انبعاث  وم��ع��دل  ال��ط��اق��ة،  ا�ضتهالك  وكثافة  النظيفة،  الطاقة 
اأك�ضيد الكربون، وموؤ�ضر الب�ضمة البيئية. وي�ضري تطبيق امل�ضروع اإىل نتائج 
اإيجابية على �ضعيد كفاءة االأجهزة الكهربائية امل�ضتوردة اإىل اأ�ضواق الدولة 
كيلووات  مليون   319 بقيمة  الطاقة  ا�ضتهالك  تقليل حجم  اإىل  وتهدف 
درهم،  مليون   73 اإىل  ي�ضل  مببلغ  امل��ايل  الدعم  قيمة  وتقليل  �ضاعة،   /
األف   225 بحوايل  الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  انبعاثات  خف�س  يف  وامل�ضاهمة 
150 األف �ضجرة. واأ�ضار �ضعادته اإىل  اأو ما يعادله من زراعة  مرت مكعب 
اأن امل�ضروع يهدف لتنظيم ورفع م�ضتويات كفاءة ا�ضتهالك الطاقة باأجهزة 
تخفي�س  اأبرزها  الفوائد،  العديد من  وي�ضهم يف حتقيق  التلفاز،  واأنظمة 
اتفاقية  �ضمن  الدولة  موقف  وتعزيز  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
تغري املناخ والتي تدخل حيز التطبيق يف العام 2020 من خالل املبادرات 

وامل�ضاريع التي تنتهجها وتطبقها الدولة للحد من ظاهرة تغري املناخ.

•• دبي-وام:

�ضجلت جمارك دبي اإجنازاً عاملياً جديداً 
بح�ضول  وال��ت��م��ي��ز  االب���ت���ك���ار  جم����ال  يف 
التي  املوؤ�ض�ضي”  “الت�ضميم  منظومة 
الرئي�س  ج��ائ��زة  على  ال��دائ��رة  ط��ورت��ه��ا 
موؤ�ض�ضة  من  اخلدمات”  ت�ضميم  “فئة 
موؤمتر  يف  العاملية  جروب”  اأوب���ن  “ذا 
والية  اأق��ي��م يف  ال���ذي  والتميز  االب��ت��ك��ار 

كوت�ضي الهندية خالل فرباير املا�ضي.
امل��وؤمت��ر جمموعة م��ن قادة  و���ض��ارك يف 
خمتلف  م���ن  وال��ت��م��ي��ز  االب��ت��ك��ار  ورواد 
مناق�ضة  مت����ت  ح���ي���ث  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء 
والتطبيقات  امل��م��ار���ض��ات  واأه����م  اأح����دث 
الرقمي  املوؤ�ض�ضي  الت�ضميم  جم��ال  يف 
والتميز  واالب���ت���ك���ار  اخل���دم���ات  واإدارة 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 
و�ضل�ضلة التوريد العاملية واأمن املعلومات 
اأبرز واآخر  ا�ضتعرا�س  وغريها ..كما مت 
امل�ضاركني  قبل  من  االبتكارية  امل��ب��ادرات 
معريف  اق��ت�����ض��اد  ب��ن��اء  يف  ت�ضاهم  وال��ت��ي 

يعزز التنمية االقت�ضادية العاملية.
جروب”  اأوب����ن  “ذا  موؤ�ض�ضة  وتخت�س 
الواليات  يف  الرئي�س  وم��ق��ره��ا  العاملية 
ق��ي��ادة وتطوير  االأم��ري��ك��ي��ة يف  امل��ت��ح��دة 

املعايري وال�ضهادات التقنية وت�ضم اأكر 
625 ع�ضوية ملوردي وم�ضتخدمي  من 
ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات واالأك������ادمي������ي������ني 
وامل�����ض��ت�����ض��اري��ن يف ���ض��ت��ى امل���ج���االت ومن 

خمتلف اأنحاء العامل.
وت�����ض��ل��م اأح���م���د حم��ب��وب م�����ض��ب��ح مدير 
اجل��ائ��زة من ح�ضام جمعة  دب��ي  جمارك 
حممد مدير اإدارة االبتكار يف اخلدمات 

وفريق عمل اجلائزة.
اجلائزة  على  دبي  جمارك  مدير  واأثنى 
التي  اجل����وائ����ز  اأن  م����وؤك����داً  ال���ع���امل���ي���ة.. 
موؤ�ض�ضات  م��ن  ال���دائ���رة  عليها  حت�ضل 
يف  رئي�ضاً  دوراً  ت��وؤدي  مرموقة  ومعاهد 
حتقيق روؤية الدائرة يف اأن تكون االإدارة 
الداعمة  ال��ع��امل  يف  ال��رائ��دة  اجلمركية 

للتجارة امل�ضروعة.
االب���ت���ك���ار  م���ن���ظ���وم���ة  اأن  اإىل  واأ�������ض������ار 
ابتكرتها  ال��ت��ي  امل��وؤ���ض�����ض��ي  وال��ت�����ض��م��ي��م 
دبي  اأ�ضهمت يف و�ضول جمارك  الدائرة 
اإىل قمة جديدة وغري م�ضبوقة يف نتائج 
حققت  حيث  املتعاملني  ���ض��ع��ادة  م��وؤ���ض��ر 
اأعلى ن�ضبة يف �ضعادة املتعاملني  الدائرة 
 97.45 بواقع  دوائ��ر حكومة دبي  بني 
باملئة من خالل ت�ضميم وتقدمي خدمات 
املتقدمة  االأنظمة  على  مبنية  متميزة 

احلديثة  التقنيات  اأح��دث  توظف  التي 
والتطبيقات  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  مثل 
ال��ذك��ي��ة وال��ب��ل��وك ت�����ض��ني، وال��ت��ي وفرت 
الوقت واجلهد على العمالء وعززت من 

اإيرادات جتارتهم.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ج��م��ع��ة ال��غ��ي��ث املدير 

اجلمركي  التطوير  لقطاع  التنفيذي 
يف جمارك دبي اإن هذه اجلائزة العاملية 
تعك�س اأحدث االأ�ضاليب واال�ضرتاتيجيات 
ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا ج���م���ارك دبي 
بلورة  بهدف  اخل��دم��ات  ابتكار  ق��ي��ادة  يف 
مبادرات وخدمات وم�ضاريع ذكية تدفع 

اجلمركية  االإج���������راءات  ت�����ض��ه��ي��ل  ن��ح��و 
وحتقق وفورات مالية للدائرة من خالل 
تقلي�س تكاليف اإجناز املعامالت وزيادة 
الكفاءة الت�ضغيلية وتعزيز قدرة الدائرة 
امل�ضتمر،  وال��ت��ح�����ض��ني  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

والتميز يف بيئة مت�ضارعة التغيري.

مطار دبي يح�ضل
 على »جائزة التميز«

•• دبي -وام:

ح�ضل بول غريفيث الرئي�س التنفيذي ملطارات دبي وفريق العمل 
يف جمال  املتميز”  “االإجناز  ج��ائ��زة  ال���دويل على  دب��ي  يف مطار 
بناء  رائعة،  م�ضافرين  جتربة  بتوفري  وااللتزام  والنمو  االبتكار 
على الت�ضويت الذي منحه قراء جملة كوندان�ضت ترافلر العاملية 

طبعة ال�ضرق االأو�ضط.
التجارية  لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ب��اري  يوجني  وق��ام 
بت�ضلم اجلائزة من ريا �ضاران رئي�س حترير املجلة تقديرا حلفاظ 
باأعداد  ال��ع��امل  م��ط��ارات  ك��اأك��رب  ال���دويل على موقعه  دب��ي  مطار 
والرتحيب  ال��ت��وايل  على  اخل��ام�����س  للعام  ال��دول��ي��ني  امل�ضافرين 
بامل�ضافر رقم مليار واإطالق العالمة التجارية اجلديدة وتعزيز 

جتربة �ضفر العميل.
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العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
 اإعادة اإعالن بالن�سر يف جريدتني ت�سدر احداها بلغة اجنبية 

اىل املدعى عليه / جاني�ضان ناجاراجان راماين - هندي اجلن�ضية 
نعلمكم بان املدعي / الهيئة العامة لل�ضوؤون اال�ضالمية واالوقاف  

يف الدعوى رقم 2019/149 مدين جزئي  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 1- الزام املدعي عليه باداء 
املتبقي من القيمة االيجارية للعقد املمتد حتى 2016/12/31 مبلغ وقدره )12.300 ( درهم، اثنا ع�ضر الف وثالثمائة 
درهم للمدعية.  2- الزام املدعي عليه بالقيمة االيجارية بواقع )اجرة املثل( من تاريخ 2017/1/1 وحتى تاريخ االخالء 
الفعلي بواقع )20.000( ع�ضرون الف درهم  3- الزام املدعي عليه باخالء العني )ال�ضقة رقم )603( الكائن ببناية وقف 
)الهالل( مبنطقة البوطينة باإمارة ال�ضارقة( خاليا من اية �ضواغل وت�ضليمه للمدعية.  4- الزام املدعي عليه بتقدمي 
براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة لل�ضقة رقم )603( الكائن ببناية وقف الهالل مبنطقة البوطينة باإمارة 
ال�ضارقة ( للمدعية.  5- �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل  6- الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مبحكمة   152 رقم   القاعة  الثالثة  اجلزئية  والتجارية  املدنية  الدائرة  ال�ضارقة  حمكمة  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
ال�ضارقة االحتادية االإبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ضتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/3/19 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا. وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها 

اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4933  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�ضيوار للتجارة العامة - �س ذ م م  وميثلها ال�ضيد/ كارلو 
تاجليابو ب�ضفته مدير ال�ضركة  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ الكار - 
�س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )368.566 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
التام.  وح��ددت لها جل�ضة يوم االثنني  من تاريخ اال�ضتحقاق   وحتى ال�ضداد 
املوافق 2019/3/11 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/3293 تنفيذ جتاري  
الزعابي - جمهول  ابراهيم  على  على ح�ضن  املنفذ �ضده/1-  اىل 
مو�ضوع  ال��ه��الل  م�ضرف  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
االإعالن :- نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة 
عن ار�س )مبنطقة : هور العنز - رقم االر�س : 1676 - امل�ضاحة 
 630097.38( وق���دره  املطالب  للمبلغ  وف��اء  م��رب��ع(  م��رت   44.55  :
على  بناء  قانونا.  ونفاذ مفعوله  به  ج��اء  للعلم مبا  وذل��ك  دره��م( 

قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2019/2/12
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/2328  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-اميتكو للتجارة العامة - �س ذ م م  2-لندن ا�ضتار للتجارة 
العامة - �س ذ م م 3-حممد ح�ضني غالمر�ضا ازنك  4-حممود علي اكرب مزروعي 
قم�ضري 5- حممد �ضادق باقر ملبوبي 6- حم�ضن ح�ضن موؤذين 7- حممد كاظم 
عبا�ضعلي جم�ضيدي 8- امني حميد ر�ضا حمي الديني  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان امل�ضتاأنف/�ضهيل اأياتي وميثله/علي حممد عمر العيدرو�س قد ا�ضتاأنف القرار/

احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/1755 جتاري كلي بتاريخ 2018/10/21 وحددت 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2019/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضه  لها 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2328 ا�ستئناف جتاري   
العامة - �س  اإنرتنا�ضيونال للتجارة  املدينة  لوؤلوؤة  امل�ضتاأنف �ضده/ 1-  اىل 
ذ  امل��ن��وه للتجارة )���س  العامة )���س م ح( 3-  م  2-ف���راز م�ضني للتجارة  م  ذ 
وميثله/علي  اآي��ات��ي  امل�ضتاأنف/�ضهيل  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  م(  م 
حم��م��د ع��م��ر ال��ع��ي��درو���س ق��د ا���ض��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ض��ادر بالدعوى 
جل�ضه  لها  وح���ددت   2018/10/21 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2017/1755 رق��م 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2019/3/26 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/191 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �ضده/1-�ضلطان حيدر �ضاه كاظمي عميد علي �ضاه جمهول 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل اح��م��د علي 
اأقام  قد   - البلو�ضي  م��راد  علي  مو�ضى  وميثله/ابراهيم  التلب  حممد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )77936( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
يف  الدعوى 2018/1374 اإ�ستئناف جتاري

�ضد امل�ضتاأنف �ضدهما : دونالد وولف/اإ�ضماعيل م�ضطفى ح�ضني م�ضطفى
املقامة من : جمموعة بايب روك�س �س م ح 

مبا ان هنالك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة ال�ضارقة االإ�ضتئنافية حتت رقم 2018/1374 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  انه مت ندب جلنة خرباء ثالثية يف  ، وحيث  اإ�ضتئناف جتاري 
فاإننا  وعمال باحكام قانون االثبات ل�ضنة 1992م بخ�ضو�س اعمال اخلربة امام املحاكم 
، ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم االربعاء املوافق 2019/3/6 يف متام ال�ضاعة 1.30 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم  امل�ضتندات  ، ويرجى منكم اح�ضار كافة  ظهرا 
لالجتماع.  دبي -  ديرة - بور�ضعيد - برج �ضنتوريون �ضتار . املبنى ب ، الطابق الثاين - 

مكتب رقم 206 ، هاتف : 04-2527888
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعـــالن بالن�ســر
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإىل املدعي عليه / �ضريفكورب ) ذ م م( 
نظرا الإنتدابي من قبل حمكمة دبي االإبتدائية خبريا هند�ضيا يف الدعوى 
املدعي/موؤ�ض�ضة  من  �ضدكم  املرفوعة  جزئي  جتاري   2018/4714 رقم 
باأنه  ، نعلنكم  ال�ضوائد للتطوير العمراين ل�ضاحبها ع�ضام خليل �ضبعات 
يف   13.00 ال�ضاعة   2019/3/17 االأحد  يوم  معكم  خربة  اإجتماع  عقد  تقرر 
الطابق   - بالزا  الفتان  بناية   - القرهود   - دبي  يف  الكائن  اخلبري  مكتب 
ال�ضابع - مكتب )709( هاتف : 2980882-04  وعليه انتم مكلفون باحل�ضور 
�ضخ�ضيا او وكيلكم املعتمد يف الزمان واملكان املحددين اأعاله م�ضت�ضحبني 
كامل دفاعكم وم�ضتنداتكم. ويف حالة عدم ح�ضور من ميثلكم فان اخلربة 

�ضت�ضري يف االإجراءات املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة.   

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : فور ايفر وينقز لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م   
العنوان : حمل رقم 05 ملك �ضلطان خليفة �ضلطان احلبتور - املرقبات - ال�ضكل القانوين 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  رق��م   789253  : الرخ�ضة  رق��م    ، حم��دودة  م�ضوؤولية  ذات   :
التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1302246  مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�ضركة املذكورة  ال�ضجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/2/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/21 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - 
معه كافة  : 2517721-04  م�ضطحباً  : 2517720-04  فاك�س  املرقبات - هاتف   - دي��رة 

امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات   
هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ايه تي  لت�ضفية   اأع��اله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�ضادية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  احل�سابات  لتدقيق  النعيمي  رمي  ام 
2019/2/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/21 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�س 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة : هينا اجلديدة للتجارة - �س ذ م م   
العنوان : مكتب 1 ملك حممود غلوم ح�ضني العطار  رقم الرخ�ضة: 223651  
وح�ضني عزيز - ال�ضبخة - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 49805 تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي بانهاب�ضدد 
االجراءات  وذلك مبوجب  اعاله  ال��واردة  بال�ضركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�ضادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�ضتندات  كافة 

هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
اعــالن بالن�سـر

رقم )2019/1589(
املنذر : خالد حممد �ضعيد املال املهريي 

املنذر اليه : خلف حممد �ضعيد املال 
املو�سوع / اإنذار قانوين بعدم التعر�س للمنذر او �سركاته ، واإل اتخاذ الجراءات القانونية 

وحيث انه وملا كان ما �ضبق ، فاإن املنذر ومبوجب هذا االنذار وطبقا للقانون املعامالت املدنية والقانون اجلزائي ال ي�ضعه 
�ضوى التنبيه على املنذر اليه م�ضددا باالآتي :  اوال : ينبه املنذر على املنذر اليه بعدم التعر�س للمنذر او لعماله او ل�ضركته 
مرة اخرى ، ويحتفظ بحقه يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية عما ا�ضابه من اأ�ضرار وقعت ب�ضبب ذلك.   ثانيا : ينبه املنذر 
على املنذر اليه بانه جلاأ اىل اجلهات املخت�ضة الثبات واقعة التعر�س هذه ، و�ضيعه اىل تنفيذ حكم ق�ضائي بيده دون ان يكون 
حكما نهائيا باتا عن طريق اإدارة التنفيذ املخت�ضة.   ثالثا : ويف حال تعر�س املنذر اليه للمنذر ، وعدم تنفيذ ما ورد عاليه ، 
ف�ضي�ضطر اآ�ضفا اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية املدنية منها واجلزائية على النحو التايل :  ابالغ النيابة بهذه الواقعة 
واملكونه جلرمية معاقب عليها بن�ضو�س قانون العقوبات ، وايهام الغري - عمال املنذر و�ضركائه - بوجود حكم ق�ضائي بات 
بذلك م�ضتغال عدم علم الغري بالقانون ، االأمر الذي اأدى اىل توقف عمال املنذر بال�ضركة ، واثر ماديا ومعنويا عليه.  اتخاذ 
كافة االجراءات املدنية يف الرجوع بالتعوي�س عما ا�ضاب املنذر و�ضركاته من �ضرر مادي ومعنوي كلفه خ�ضائر ، وعقد �ضفة 
جتاوزت 50 مليون درهم ، وهو ب�ضدد اعداد تقرير حما�ضبي عن االأ�ضرار التخاذ الالزم.  رابعا : مع حفظ كافة احلقوق 

القانونية للمنذر قبل املنذر اليه ما�ضيا وحاال وم�ضتقبال. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1591(

املنذر : جممع دبي ال�ضناعي - �س ذ م م  )املوؤجر( - العنوان / مكتب ملك ابراج االإمارات - الطابق 49 - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد 
- اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43304444 971 + - �س ب 73311 

املنذر اليها : املثلث الذهبي للنقل - �س ذ م م  )امل�ضتاأجر( - العنوان / الوحدة رقم G14 يف البناية رقم 1 )Bldg - 1( الطابق 
 : - متحرك   +  971  4  8856045  : فاك�س   -  +  971  4  2999975  : هاتف  املتحدة   العربية  االإم����ارات   - دب��ي   - االر���ض��ي 
 54532 14119 دبي - االإمارات العربية املتحدة - رقم مكاين  971 +  �س ب   50  2999975   + 971  55  2210094
04956 - يخطر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ  املرت�ضد يف ذمتها عن املكتب رقم G14 - يف املبنى BLDG-1 -  الواقعة 
على قطعة االأر�ضي رقم 0 - 177 )رقم البلدية 577 - 531( يف جممع دبي ال�ضناعي ، اإمارة دبي ، االإم��ارات العربية املتحدة ، 
وبخالف ما ي�ضتجد من بدل االإيجار والر�ضوم امل�ضتحقة و�ضريبة القيمة امل�ضافة حتى تاريخ االإخالء الفعلي وبراءة ذمة العني املوؤجرة 
من ر�ضوم ا�ضتهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�ضخا�س وال�ضواغل  
املنذرة �ضت�ضطر التخاذ  ا�ضتالم هذا االن��ذار واال فان  التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ  التي كانت عليها عند  وباحلالة 
كافة االجراءات القانونية �ضد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�ضائية اخلا�ضة بالف�ضل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
للمطالبة باالإخالء و�ضداد القيمة االيجارية املرت�ضدة من تاريخ االمتناع عن ال�ضداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/1399 تنفيذ جتاري   

بوكالة   / الغرير  الدين / بجوار مركز  دي��رة �ضالح   / دب��ي  اإم��ارة   : ع  - عنوانه  م  - �س  امل�ضرق  التنفيذ: بنك  طالب 
املحاميني را�ضد بوج�ضيم وعبا�س املالكي )مكتب بوج�ضيم واملالكي( �ضارع بني يا�س / ديرة / دبي / برج امل�ضرف / دور 

 042282968  -  042221758 هاتف   1805 مكتب   18
املنفذ �ضده : موؤ�ض�ضة �ضيمفوين للعقارات  - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - مركز 
الغرير - برج املكاتب - مكتب رقم 839 - انه يف يوم االربعاء املوافق 2019/3/6 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام 
الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة 
ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات 
تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
او�ضاف  يلي  وفيما  البيع.  جلل�ضة  التالية  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضاريف  الثمن  كامل  اي��داع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى 
املمتلكات  :  قطعة ار�س ف�ضاء - رقم االر�س 548 - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية  االوىل - امل�ضاحة : 2011.81 

مرت مربع - املقدرة ب��� )7.579.222( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم  2017/1399 تنفيذ جتاري   

بوكالة   / الغرير  الدين / بجوار مركز  دي��رة �ضالح   / دب��ي  اإم��ارة   : ع  - عنوانه  م  - �س  امل�ضرق  التنفيذ: بنك  طالب 
املحاميني را�ضد بوج�ضيم وعبا�س املالكي )مكتب بوج�ضيم واملالكي( �ضارع بني يا�س / ديرة / دبي / برج امل�ضرف / دور 

 042282968  -  042221758 هاتف   1805 مكتب   18
املنفذ �ضده : موؤ�ض�ضة �ضيمفوين للعقارات  - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - مركز 
الغرير - برج املكاتب - مكتب رقم 839 - انه يف يوم االربعاء املوافق 2019/3/6 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام 
الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة 
ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات 
تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
او�ضاف  يلي  وفيما  البيع.  جلل�ضة  التالية  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضاريف  الثمن  كامل  اي��داع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى 
املمتلكات  :  قطعة ار�س ف�ضاء - رقم االر�س 548 - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية  االوىل - امل�ضاحة : 2011.81 

مرت مربع - املقدرة ب��� )7.579.222( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اعادة اعالن بالن�سر للح�سور 
 اأمام )الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم )2018/2918( جتاري جزئي )باللغتني العربية والجنليزية(
اىل املدعى عليهم/1- اربول ل�ضناعة الزيوت ذ م م  2-موك�س �ضارما �ضر�س �ضارما

3-�ضركة نيلكو للتجارة العامة �س م ح  4- كي�ضانكومار في�ضنوكومار. 
نعلمك بان املدعي /  بنك الفجرية الوطني - دبي - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
يوؤديا للمدعية مبلغ 371875.89   بان  بالت�ضامن والت�ضامم  املدعي عليهم  الزام  املو�ضوع -   : ب 

درهم والفائدة القانونية بواقع 12% باالإ�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
االحتادية  عجمان  مبحكمة  اجلزئية(  ال��دائ��رة   - عجمان  )حمكمة  ام��ام  باحل�ضور  مكلف  ان��ت 
االبتدائية يوم  الثالثاء  املوافق 2019/3/19 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا - القاعة رقم 8  وذلك لالإجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل 

عنكم فانه �ضيتم ا�ضتكمال االجراءات القانونية يف غيابيكم.
حتريرا يف 2019/2/26 

مكتب ادارة الدعوى
اميان العو�سي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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يف  الدعوى 2018/4986 جتاري جزئي - دبي 

املدعي/بنك دبي التجاري - �س م ع 
بوكالة املحامي/نا�ضر ال�ضام�ضي ن�ضيب للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية 

املعلن اليه/ املدعي عليه/فهد هادف جمعه زايد 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  العمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم  الثالثاء  املوافق 2019/3/12 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضرة والن�ضف �ضباحا 
لعقد االجتماع االأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، 
�ضارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119.  لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم 
اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد  ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
  اإعالن �سطب قيد

ليمتد  برايفت  انديا  كون�ضلتنج  فوجيت�ضو  ال�ضادة/�ضركة  ب��اأن  االقت�ضاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�ضية : الهند( قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف امارة ابوظبي )العنوان 
: جزيرة ابوظبي - النادي ال�ضياحي - ق 36 ، �ضرق 16 - طابق 7 ، مالك : نورة ماجد 
حممد الفطيم ، �س ب 126893( واملقيدة حتت رقم )3409( يف �ضجل ال�ضركات االأجنبية 
ال�ضركات  �ضاأن  يف   2015 ل�ضنة   )2( رق��م  االحت���ادي  القانون  الأح��ك��ام  وتنفيذاً  ب��ال��وزارة. 
دليل  اعتماد  �ضان  يف  2010م  ل�ضنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته  التجارية 

اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري -  �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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 اعـــــــالن       

ال�ضيد/   : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
حممد خمي�س �ضعيد احمد العبدويل ، اجلن�ضية : االإمارات ح�ضته 95% وال�ضيد/ حممد 
برفيز عامل مينتو حممد فريوز عامل اجلن�ضية : بنغالدي�س ح�ضته 5% وطلبا الت�ضديق 
والتطريز  للخياطة  الذهبية  االأنامل  التجاري  اال�ضم  )تنازل( يف  يت�ضمن  على حمرر 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�ضادية يف ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 732517 ال�ضادر 
بتاريخ 2015/2/23 من دائرة التنمية االقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ حممد رحيم 
مو حاجي �ضمد خان ، اجلن�ضية : افغان�ضتان.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ضاء 14 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

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

ا�ضم ال�ضركة:  ان�ستاكو خلدمات ال�سركات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1822 ملك ال�ضياح وابناوؤه لال�ضتثمار �س ذ م م  - بردبي - اخلليج 
رقم   543091  : الرخ�ضة  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين  ال�ضكل   - التجاري 
القيد بال�ضجل التجاري : 1163443 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/11/4 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
بتاريخ  2018/11/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
ال�ضعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�ضطحباً معه كافة 

امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة: ان�سرتومي�سن ال�سرق الو�سط - ذ م م  
العنوان : حمل رقم 2 ملك جممع دبي لال�ضتثمار - �ضارع ال�ضيخ زايد - ال�ضكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م   639593 الرخ�ضة:  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1059657
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
دبي بتاريخ 2018/12/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/5  وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�ضعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية 
خلدمات  ان�ستاكو  لت�ضفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/4  ال�سركات - �س ذ م م  
بتاريخ 2018/11/4 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية ان�سرتومي�سن ال�سرق 
ب��ت��اري��خ 2018/12/5  وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب���ي  الو���س��ط - ذ م م  
بتاريخ 2018/12/5 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4
   اعالن بالن�سر بجريدتني احداهما باللغة الجنبية   

يف ال�ستئناف رقم 827 ل�سنة 2018 م مدين
من امل�ضتاأنف : �ضركة ميكوت�ضيني بيلدرز مري�ضانت�س املحدودة 

اىل امل�ضتاأنف �ضده : جروب 4 هولدينجز ليمتد 
قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الق�ضية املدنية رقم 5676 جتاري )كلي( ال�ضارقة 
والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة  مت��ام  يف   - م   2019/3/13 جل�ضة  لنظره  حت��دد  وق��د 

�ضباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثالثة
لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 
غيابكم فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر اال�ضتئناف وفقا الحاكم القانون. ملحوظة 
: ين�ضر هذا االعالن على نفقة امل�ضتاأنف دون اأية م�ضوؤولية على املحكمة جتاه 

حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4403 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  احمد نبيل ح�ضني عو�س .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )46،544.06( درهم نتيجة 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر  تاريخ  اأ�ضبوع من 
 CHEVROLET(من نوع )دبي /I/ ال�ضيارة رقم ) 57608/ خ�ضو�ضي
MAL( موديل )2016 ( اللون )ابي�س لوؤلوؤي(  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4943 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  ايرن فرانك ويريزالي .

درهم   )65،662.60( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 73240/ خ�ضو�ضي /14/ اأبوظبي( من نوع 
واملمولة    ) اأ�ضفر   ( ال��ل��ون   ) م��ودي��ل )2017  ���ض��ال��ون(   _ 3 اي��ه  اودي   (

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/5183 (

املنذر   :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي .

املنذر اإليه :  اناند ماريالوي�س ارول   .
درهم   )32،953.62( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  م��ن  دب��ي(   /P/ خ�ضو�ضي   /17159  ( رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)�ضوزوكي ارتيجا   -  ا�ضتي�ضن ( موديل )2015 ( اللون )ف�ضي(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4402 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  برونو هاري�ضون.

درهم   )94،547.39( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 91007/ خ�ضو�ضي /Q/ دبي ( من نوع ) 
واملمولة    ) اأبي�س   ( اللون   )  2011( موديل  ا�ضتي�ضن(   _ باترول  ني�ضان 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/5184 (

املنذر :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي .
املنذر اإليها :  �ضاره رودرجوز انتولونوز   .

درهم   )71،503.76( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 31790/ خ�ضو�ضي /4/ اأبوظبي( من نوع 
)ميني كوبر   -  هات�ضباك ( موديل )2016 ( اللون ) ابي�س/ازرق(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4941 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  �ضاجناربيك كارميوف .

درهم   )33،185.07( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دب��ي   /R/ خ�ضو�ضي   /22980  ( رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)�ضيفروليه كروز _  �ضالون( موديل )2016 ( اللون ) اأبي�س(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4392 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  �ضامر حممد عبدالفتاح الرطروط .

درهم   )60،001.19( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /O/ خ�ضو�ضي   /77317  ( رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)  ه��ون��دا اك���ورد  -  ���ض��ال��ون( م��ودي��ل )2015 ( ال��ل��ون )ف�����ض��ي(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4391 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  �ضلفادور بانا�س بورترييا .

درهم   )37،559.60( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /U/ خ�ضو�ضي   /12920  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
ال��ل��ون ) ف�ضي (  واملمولة  )ه��ون��دا اك���ورد  -  ���ض��ال��ون( م��ودي��ل )2013 ( 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4944 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري.

املنذر اإليه :  تريين�ضي وينفريد.
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )73،345.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر  تاريخ  اأ�ضبوع من 
ال�ضيارة رقم )39573/ خ�ضو�ضي /E/ دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي باجريو 
قبل  م��ن  ل�ضاحلكم  واملمولة  )ذه��ب��ي(   ال��ل��ون   )2017( م��ودي��ل  ا�ضتي�ضن(   _

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4937 (

املنذر   :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي .
املنذر اإليها :  جولدن �ضن لتاأجري ال�ضيارات   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )22،114.29( درهم نتيجة 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر  تاريخ  اأ�ضبوع من 
)كيا  نوع  من  اأبوظبي(  ع�ضر/  /ال�ضابعة  خ�ضو�ضي   /90881  ( رقم  ال�ضيارة 
�ضرياتو   -  �ضالون ( موديل )2017 ( اللون )رمادي(  واملمولة ل�ضاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/4935 

املنذر   :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي .
املنذر اإليها :  جولدن �ضن لتاأجري ال�ضيارات   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )22،114.29( درهم نتيجة 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر  تاريخ  اأ�ضبوع من 
)كيا  نوع  من  اأبوظبي(  ع�ضر/  /ال�ضابعة  خ�ضو�ضي  ال�ضيارة رقم ) 90887/ 
�ضرياتو   -  �ضالون ( موديل )2017 ( اللون )رمادي(  واملمولة ل�ضاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4404 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  احمد ح�ضني ابراهيم جالد.

درهم   )24،684.39( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 39762/ خ�ضو�ضي /R/ دبي ( من نوع )  
ميت�ضوبي�ضي الن�ضر  _ �ضالون( موديل )2015 ( اللون ) رمادي (  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4387 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  �ضيفان �ضربتيان.

درهم   )38،837.80( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 79260/ خ�ضو�ضي /S/ دبي ( من نوع )كيا 
�ضول  _ �ضالون( موديل )2016 ( اللون ) اأحمر (  واملمولة ل�ضاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4942 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  ماهي�س كري�ضنان هاري كري�ضنان هاري كري�ضنان كري�ضنا بيل .

درهم   )40،832.49( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 84478/ خ�ضو�ضي /Q/ دبي( من نوع )كيا 
اوبتما  _ �ضالون( موديل )2015 ( اللون )بني(  واملمولة ل�ضاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4946 (

املنذر :  بنك دبي اال�ضالمي.
املنذر اإليه : ماجد �ضعيد حممد ال�ضيبه ال علي.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )178،177.12( درهم نتيجة 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر  تاريخ  اأ�ضبوع من 
ام  )جي  نوع  من  ال�ضارقة(  اأبي�س/  /الفئة  خ�ضو�ضي   /9616  ( رقم  ال�ضيارة 
�ضي �ضريا – بيك اب كابينة واحدة( موديل )2018 ( اللون )اأ�ضود(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4420 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  حممد ا�ضد اهلل خان عطا اهلل خان .

درهم   )44،478.88( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /O/ خ�ضو�ضي   /84767( رق��م  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)ميت�ضوبي�ضي باجريو  -  ا�ضتي�ضن( موديل )2014( اللون )ابي�س(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4940(

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  حممد م�ضتاق حممد .

درهم   )37،058.99( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /C/ خ�ضو�ضي   /38143( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
واملمولة  )اأزرق(   ال��ل��ون   )  2016( م��ودي��ل  ���ض��ال��ون(   _ التيما   )ني�ضان 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/4418 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  نور حممد جمال حممد جمال حممد.

درهم   )17،892.26( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  االأق�ضاط  ب�ضداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم )75966/ خ�ضو�ضي /J/ دبي( من نوع )هوندا 
�ضيتي _ �ضالون( موديل )2013 ( اللون ) اأبي�س(  واملمولة ل�ضاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3577  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- طارق �ضعيد عي�ضى علي ال�ضحي جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/13  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/م�ضرف االم��ارات اال�ضالمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�ضرف 
وخم�ضة  دره��م  وثمانني  وخم�ضة  و�ضبعمائة  ال��ف  و�ضتني  وثالثة  )مائة  مبلغ  املدعي 
وع�ضرين فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمته  ال�ضداد  مت��ام  وحتى  يف:2018/9/23 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/4849  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ور�ضة برامي للحدادة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ديال لتوريد احلديد �س.ذ.م.م وميثله :عبدالرحمن ح�ضن حممد 
املطوع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )140540 درهم(  والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من 
تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  
وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق :2019/3/4   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2252  جتاري جزئي 
را�ضد  ع���ارف   -2 الغذائية  امل���واد  لتجارة  اي��الن��د  ف���روت  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
لتجارة  ايالند  ف��روت  ل�ضركة  بالتوقيع  ب�ضفته مديرا وخم��وال   - قري�ضي عا�ضم 
املواد الغذائية جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
اخل�ضار  لتجارة  ل�ضالح/ميماج  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/9/26 بتاريخ 
اىل  يوؤديا  ان  بينهما  فيما  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  والفواكه 
املدعي مبلغ وقدره )90228( درهم والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع %9 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  والزمتهما  ال�ضداد  �ضيك وحتى متام  ا�ضتحقاق كل  تاريخ  من 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/271  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأبوهيل للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
���س.ذ.م.م وميثله:منى حممد فرج  /الرباط العمال حفر اال�ضا�ضات وتثبيت الركائز 
حممد املال قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليها 
ب�ضداد مبلغ وقدره )78000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق 
وحتى متام ال�ضداد مع كافة الر�ضوم وامل�ضاريف وبدل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�ضة 
يوم االثنني املوافق:2019/3/11 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/386  جتاري جزئي

حمل  جمهول  الظهوري  القانى  حممد  �ضامل  احمد  1-را���ض��د   / عليه  املدعي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ن��ك االحت���اد ال��وط��ن��ي �����س.م.ع ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )172.119( درهم والر�ضوم  ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 36% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�ضداد 
االحد  ي��وم  جل�ضة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���ض��م��ول  ال��ت��ام 
فاأنت مكلف  بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�ضاعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2019/3/10 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12570 بتاريخ 2019/3/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/405  جتاري جزئي

االقامة مبا  �ضكيل احمد خان جمهول حمل  �ضاداب  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
عبداهلل  مو�ضى  رج��ب  وميثله:هاين  ����س.ذ.م.م  لالن�ضاءات  �ضتار  /ارك��د  املدعي  ان 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل�ضمي 
بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره )252105( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم 
االربعاء املوافق:2019/3/13 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االثنني    4   مارس    2019  م   -   العـدد  12570  
Monday   4   March   2019  -  Issue No   12570



ثقافة وفن�ن

30

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي “دبي 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  ب�����ض��وؤون  املعنية   - للثقافة” 
جائزة  اإط����الق   - االإم�����ارة  يف  واالآداب  وال�����رتاث 
عاملية تقديرية للفنون حتمل ا�ضم �ضاحب ال�ضمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
“مبادرات  اإط��ار دعمها امل�ضتمر ل�  وذلك يف  اهلل” 
حممد بن را�ضد العاملية” وحتقيقا ملحور روؤيتها 

الهادف اإىل ن�ضر املعرفة وحتفيز االإبداع.
وتهدف “جائزة ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
�ضتى  من  الفنانني  وت�ضجيع  حفز  اإىل  للفنون” 
�ضمن  عاملية  مناف�ضة  خو�س  على  العامل  اأن��ح��اء 
وال�ضناعات  ال��ف��ن��ون  ه���ي:  رئ��ي�����ض��ة  ف��ئ��ات  اأرب�����ع 
واملوؤ�ض�ضة  امل���وؤث���رة  ال��ع��ام  و�ضخ�ضية  االإب��داع��ي��ة 

الداعمة للفن.
“واحد”  ال��رق��م  ميثل  �ضعارا  اجل��ائ��زة  واخ��ت��ارت 

اإىل  الهادفة للو�ضول  �ضموه  روؤي��ة  امل�ضتوحى من 
املركز االأول عامليا يف جميع املجاالت كما روعي يف 
ت�ضميمه اأن يكون تعبريا مميزا يف األوانه وطريقة 
التي  املتنا�ضقة  االأل��وان  باعتماد مزيج من  ر�ضمه 

تن�ضاب ب�ضال�ضة وقوة كلوحة فنية.
العوي�س  ب��ن حممد  ال��رح��م��ن  م��ع��ايل عبد  ون���وه 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
رائدة  اإنها حتمل �ضبغة عاملية  .. وقال  باجلائزة 
االبتكار  نهج  لرت�ضخ  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جتعلها 
ال����ذي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه دب���ي واحل���ر����س ع��ل��ى اإقامة 
االأمم  كل  مع  والتعاون  اخل��ري  ج�ضور  من  مزيد 
اجلديدة  اجل���ائ���زة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  وال�����ض��ع��وب.. 
ت�ضاف للعديد من املبادرات العاملية الرائدة التي 
لرت�ضيخ  الفائتة  ال�ضنوات  خ��الل  �ضموه  اأطلقها 
ل��ل��ف��ن والثقافة  ك��ح��ا���ض��ن��ة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��ك��ان��ة 

واالآداب.

جهود  اجلائزة  هذه  “�ضتدعم  العوي�س:  واأ�ضاف 
دبي للثقافة نحو تعزيز مكانة دبي كمدينة عاملية 
والرتاث  وال��ف��ن��ون  للثقافة  وم�ضتدامة  خ��الق��ة 

خطة  اأه���داف  اأح��د  حتقيق  يف  و�ضت�ضهم  واالآداب 
دبي 2021 كمدينة “الأفراد مبدعني وممكنني 
اجلائزة  و�ضتكون  وال�ضعادة”..  الفخر  ملوؤهم 

تتويجا للكثري من املبادرات واجلهود التي تبذلها 
لدولة  الناعمة  القوة  ا�ضرتاتيجية  لدعم  الهيئة 
اجلائزة  ت��اأت��ي  حيث  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ذات  امل�ضتدامة  العمل  و�ضيا�ضات  برامج  �ضياق  يف 
ال��ب��ع��دي��ن االإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي وت��غ��ط��ي خمتلف 
والفنية  والثقافية  االقت�ضادية  الدولة  مقومات 
وال�ضياحية واالإن�ضانية واملجتمعية بينما �ضت�ضهم 
ال�����ض��ورة احل�����ض��اري��ة لدولة  اإب�����راز  اجل���ائ���زة يف 
وثقافتها  وهويتها  االإب���داع���ي  واإرث��ه��ا  االإم�����ارات 
“�ضيك�ضب  كلمته:  ختام  يف  معاليه  املميزة«.وقال 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضم 
مكتوم هذه اجلائزة زخما قويا مبا ميثله �ضخ�س 
���ض��م��وه م���ن ق��ي��م��ة وم��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة ك��ق��ائ��د ي�ضع 
اأولوياته  مقدمة  يف  واملبدعني  االإب���داع  ت�ضجيع 
روادا  �ضت�ضتقطب  اجل��ائ��زة  اأن  ثقة  على  ون��ح��ن 
�ضتى  وال�ضديقة ومن  ال�ضقيقة  ال��دول  كبارا من 

اأن حتظى  لها  يتوقع  والعامل كما  املنطقة  اأنحاء 
مبتابعة املاليني عرب و�ضائل االإعالم املختلفة ما 
االإمارات  ودول��ة  لدبي  الرتويج  من  املزيد  يعني 
كمنارة لالإ�ضعاع الثقايف واالإبداعي يف حني نعول 
على اجلائزة كمن�ضة مثالية الإبراز توجهات دولة 
االإمارات يف توظيف القوة الناعمة لتكون الفنون 
ال�����ض��الم واملحبة  ن�����ض��ر ق��ي��م  و���ض��ي��ط��ا م��ث��ال��ي��ا يف 
“دبي  اأن  ال��ع��امل«.ي��ذك��ر  ���ض��ع��وب  وال��ت��ع��اون ب��ني 
الإمارة  ال��ث��ق��ايف  امل�ضهد  ب��اإث��راء  تلتزم  للثقافة” 
دبي انطالقا من الرتاث الري لدولة االإمارات 
احلوار  ج�ضور  دع��ائ��م  وت��وط��ي��د  م��د  على  وتعمل 
البناء بني خمتلف احل�ضارات والثقافات لتعزيز 
وم�ضتدامة  خ��الق��ة  ع��امل��ي��ة  كمدينة  دب���ي  م��ك��ان��ة 
واالآداب ومتكني هذه  والفنون  وال��رتاث  للثقافة 
القطاعات وتطوير امل�ضاريع واملبادرات االإبداعية 

واملبتكرة حمليا واإقليميا وعامليا.

»دبي للثقافة« تطلق »جائزة ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم للفنون«

من  الثانية  ال����دورة  لل�ضحافة  دب��ي  ن���ادي  اط��ل��ق 
الذي  لل�ضباب”  الوطني  االإع��الم��ي  “الربنامج 
االإمارات”  وطني  “موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  ينظمه 
اإماراتية  اإع��الم��ي��ة  �ضبابية  من�ضة  اأك���رب  لي�ضكل 
متا�ضيا مع التطورات املت�ضارعة يف جمال االإعالم 
نخبة  بح�ضور  وذل��ك  متطلبات  من  تفر�ضه  وم��ا 
البارزة  واالكادميية  االإعالمية  ال�ضخ�ضيات  من 
وعدد من ممثلي اجلهات الداعمة واملكرمني من 
من  االأوىل  للدورة  املنت�ضبني  والطالبات  الطلبة 

الربنامج.
ج��اء ذل��ك خ��الل التكرمي ال��ذي نظمه ن��ادي دبي 
الداعمني  لل�ضركاء  الرئي�ضي  مقره  يف  لل�ضحافة 
اإماراتية موؤهلة  للربنامج والهادف الإعداد كوادر 
وم�����زودة ب��ك��اف��ة امل���ه���ارات االإع��الم��ي��ة وف���ق خطة 
املتدربني  مكنت  وعملية  ن��ظ��ري��ة  دورات  �ضملت 
من اكت�ضاب املعرفة املطلوبة و�ضقل مهاراتهم يف 

املجال االإعالمي مبختلف تخ�ض�ضاته.

والتكامل  ال�ضراكة  ملفهوم  تاأكيدا  التكرمي  وياأتي 
بني املوؤ�ض�ضات لتحقيق اجلودة يف االأداء واالرتقاء 
تقدير  يعك�س  كما  االإعالمية  الربامج  مب�ضتوى 
م��ن اجلهات  ال��ن��ادي  �ضركاء  بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
بكل جهد  ال��ذي��ن عملوا  االإع��الم��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
لدعم الربنامج وت�ضجيع الطاقات ال�ضابة ليكونوا 
ال��ت��غ��ريات والتطورات  اأك���ر ق���درة ع��ل��ى م��واك��ب��ة 
واأعربت  وع��امل��ي��ا.  اإقليميا  املت�ضارعة  االإع��الم��ي��ة 
�ضعادة منى غامن املري رئي�ضة نادي دبي لل�ضحافة 
املوؤ�ض�ضات  ك��اف��ة  ت��ق��دي��ره��ا جل��ه��ود  خ��ال�����س  ع���ن 
التي �ضاركت  ال�ضحافية واالإعالمية واالأكادميية 
االإعالم  “برنامج  من  االأوىل  الن�ضخة  اإجن��اح  يف 
بالتعاون  النادي  اطلقه  ال��ذي  لل�ضباب”  الوطني 
م��ع م��وؤ���ض�����ض��ة وط��ن��ي االإم������ارات يف اإط����ار جهوده 
الإعداد جيل واعد من االإعالميني ال�ضباب القادر 
على دفع جهود تطوير االإعالم يف خمتلف قنواته 

وتخ�ض�ضاته وفق اأعلى املعايري العاملية.

دبي  ن����ادي  ح��ر���س  يعك�س  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأك�����دت 
قطاع  دع��م  يف  اإي��ج��اب��ي  دور  لعب  على  لل�ضحافة 
االإعالم يف دولة االإمارات ورفده بالطاقات ال�ضابة 
التدريبية  وال���دورات  ال��ربام��ج  من خ��الل تنظيم 
على  اإعالمنا  ق��درة  لتاأكيد  امل�ضافة  القيمة  ذات 

مواكبة املتغريات ال�ضريعة يف املنطقة والعامل.
�ضاحب  يوليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام  اإن  وق��ال��ت 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
تقدير  االأم��ر  واق��ع  هو يف  بال�ضباب  “رعاه اهلل” 
جيل  على  �ضموه  يعقدها  التي  الثقة  م��دى  ي��ربز 
االإعالم  من  املنتظر  للدور  �ضموه  وروؤي��ة  ال�ضباب 
نادي  يف  العمل  نهج  اأن  موؤكدة  املقبلة  املرحلة  يف 
دبي لل�ضحافة خالل املرحلة املقبلة �ضيعتمد على 
جمموعة من املعطيات االأ�ضا�ضية يف �ضبيل حتقيق 
املبادئ  م��ق��دم��ت��ه��ا  ال��ط��م��وح��ة ويف  ال���روؤي���ة  ت��ل��ك 
الثمانية التي اأعلنها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

ب��ن را���ض��د الإم�����ارة دب���ي ووث��ي��ق��ة اخل��م�����ض��ني التي 
القادمة  ل��الأج��ي��ال  ميهد  كاأ�ضا�س  �ضموه  قدمها 
اأحالمهم  لتحقيق  احلقيقية  والبيئة  ال��ف��ر���س 

وطموحاتهم.
اإطالق  اأن  لل�ضحافة  دبي  نادي  رئي�ضة  واأو�ضحت 
الوطني  االإعالمي  الربنامج  من  الثانية  ال��دورة 
ال�ضباب  الكبرية يف قدرة  الثقة  ينبع من  لل�ضباب 
املحلي  ل���الإع���الم  واع����د  م�ضتقبل  ���ض��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
كمن�ضة  ال��ربن��ام��ج  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�ضرية  وال��ع��رب��ي 
االإماراتية  االإع��الم��ي��ة  امل��واه��ب  تبني  يف  م��وؤث��رة 
يكونوا  اأن  يف  امل�����ض��ارك��ة  م��ن  ومتكينهم  ال���واع���دة 
االإع��الم على  لقطاع  امل�ضتمر  التطوير  ج��زءا من 
م�ضتوى الدولة اإذ يعد الربنامج نقلة نوعية على 
�ضعيد �ضقل مهارات املبدعني ال�ضباب يف خمتلف 
اأعلى  ع��ل��ى  واإع���داده���م  االإع��الم��ي��ة  التخ�ض�ضات 
م�ضتوى من الكفاءة التي متكنهم من رفد قطاع 
باأفكار جديدة تعني على تطويره �ضكال  االإع��الم 

ومو�ضوعا.
ب��ال��ه��ول الفال�ضي  ���ض��ع��ادة ���ض��رار  م��ن جانبه ق��ال 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض�����ض��ة وط��ن��ي االإم������ارات اإن 
الدورة الثانية لربنامج االإعالم الوطني لل�ضباب 
امل��ع��ريف االإع��الم��ي لدى  ال��ط��م��وح  ت��اأت��ي لتحقيق 
الطاقات  وتعزيز  اإع��داد  بهدف  االإماراتي  ال�ضباب 
يف  املهنية  ق��درات��ه��ا  وت��ط��وي��ر  ال�ضابة  االإع��الم��ي��ة 
اأع���ل���ى املعايري  خم��ت��ل��ف جم����االت االإع������الم وف����ق 
االنتماء  مفاهيم  ون�ضر  تعزيز  جانب  اإىل  العاملية 

والوالء الوطني للدولة.
للتعاون  ث��م��رة  ال��ط��م��وح  ال��ربن��ام��ج  اإن  واأ����ض���اف 
اخلالق بني نادي دبي لل�ضحافة وموؤ�ض�ضة وطني 
يف  و�ضركائه  ال��ن��ادي  دور  على  مثنيا  االإم�����ارات.. 
ال�ضباب  تخدم  جليلة  وم��ب��ادرات  خ��دم��ات  تقدمي 
ال��ع��رب��ي اإع��الم��ي��ا وت�����ض��ه��م يف ت��ع��م��ي��ق اأث���ره���م يف 

م�ضتقبل جمتمعاتهم.
االإيجابي  والتفاعل  املعريف  الت�ضارك  اأهمية  واأكد 

اأية مبادرة  الذي يعد االأ�ضا�س الرا�ضخ وراء جناح 
ت�ضتهدف بناء جيل امل�ضتقبل وبناء امل�ضتقبل لهذا 
ال�ضابة  الناعمة  ال��ق��وة  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ي��ل 

لدولة االإمارات يف العامل.
ويعد الربنامج اأول من�ضة متخ�ض�ضة تهدف اإىل 
املواهب االإعالمية  اأكرب عدد ممكن من  اكت�ضاف 
املحلية و�ضقلها واإعداد جيل قيادي اإعالمي قادر 
وو�ضع  االإم��ارات��ي  االإع��الم��ي  امل�ضهد  على تطوير 
احل��ي��وي كما  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  ت�����ض��ورات م�ضتقبلية 
املهن  ت��وط��ني  يف  امل�ضاهمة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
االإعالمية يف الدولة وتوفري تدريب عملي جامعي 
لطلبة االإعالم على خمتلف تخ�ض�ضاتهم اإ�ضافة 
االإعالمية  الكوادر  الإع��داد  دائمة  اآلية  اإيجاد  اإىل 
امل�ضاركني فيه بدورات  التحاق  املحلية من خالل 
الدولة  يف  رائ���دة  اإع��الم��ي��ة  موؤ�ض�ضات  يف  مكثفة 
كما ميكن الربنامج امل�ضاركني من احل�ضول على 

ع�ضوية نادي دبي لل�ضحافة.

نادي دبي لل�ضحافة يطلق الن�ضخة الثانية من »الربنامج الإعالمي الوطني لل�ضباب«

- اجلائزة التقديرية العاملية تغطي اأربع فئات 
لتحفيز الفنانني وداعمي الفنون حول العامل

- عبد الرحمن العوي�س: »اجلائزة تر�سخ مكانة 
دبي كمدينة عاملية م�ستدامة للثقافة والفنون 

والرتاث والآداب« 

 ”2019 نوبل  “متحف  متديد  ع��ن  للمعرفة  را���ض��د  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
�ضعار  حتت  العاملية  نوبل  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  اخلام�ضة  دورت��ه  يف  تنظمه  ال��ذي 
“جائزة نوبل يف االأدب – عوامل م�ضرتكة” يف منطقة “ال مري” بدبي وذلك حتى 
30 مار�س اجل��اري نظرا لالإقبال الالفت الذي ي�ضهده احلدث من جميع فئات 
اجلمهور وذلك بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س 

موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة.
زائ��ر ووف��ود من م��دار���س وجامعات  األ��ف   20 املتحف على م��دار �ضهر كامل  وزار 
عدة على م�ضتوى الدولة اإىل جانب زي��ارات لكبار ال�ضخ�ضيات واالأدب��اء واملعنيني 

باجلانب االأدبي والثقايف بالدولة.
اإتاحة الفر�ضة الأكرب كم من املخت�ضني  اإىل  املوؤ�ض�ضة من خالل التمديد  وتهدف 
اأفراد املجتمع لزيارة املتحف  اإىل جانب  املدار�س واجلامعات  واالأكادمييني وطلبة 

واالطالع على اإبداعات واإجنازات الفائزين بجائزة نوبل العاملية واملرموقة مبجال 
االأدب والتي قدمت اأعمااًل خالدة ملاليني الب�ضر يف �ضتى املجاالت واأ�ضهمت يف اإيجاد 
باأق�ضامه   ”2019 نوبل  “متحف  ح�ضارة.ويتميز  لكل  غني  ومعريف  ثقايف  اإرث 
الثمانية التي متَّ ت�ضميمها بعناية لتغطي اأبرز جماالت االأعمال االأدبية حلائزي 
اجلائزة وذلك يف مو�ضوعات متنوعة ت�ضم: ال�ضالم والق�ض�س اخليالية والت�ضامح 
وظروف الب�ضر واحلياة والعائلة واحلب ومو�ضوع املدينة الذي متيز به الروائي 
امل�ضري جنيب حمفوظ احلائز على جائزة نوبل يف االأدب عام 1988 والذي متَّ 

تخ�ضي�س ق�ضم خا�س الإبداعاته واأعماله االأدبية �ضمن املتحف.
تت�ضمن  التي  الثقافية  واالأن�ضطة  الفعاليات  من  حافلة  قائمة  املتحف  وي�ضاحب 
�ضة بالتعاون مع “نادي  جل�ضات نقا�ضية تنظمها “ا�ضرتاحة �ضيدات” التابعة للموؤ�ضَّ

اأ�ضدقاء نوبل” الأهم الكتب احلائزة جائزة نوبل.

»حممد بن را�ضد للمعرفة« متدد »متحف 
نوبل« حتى 30 مار�ض اجلاري

انطلق يف معهد تدريب املعلمني بعجمان مهرجان “حروف عربية” 
والذي تنظمه وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع العديد من اجلهات 
املعنية بهدف تكري�س قيمة وجمالية اخلط العربي لدى الطلبة من 
كجزء  العربي  باخلط  حتتفي  متزامنة  فعاليات  ع��دة  تنظيم  خ��الل 
ه بوابة للتعبري عنها وعن جممل ما  اأ�ضيل من الثقافة العربية وبعدِّ

تختزله من عادات وتقاليد ح�ضارية.
و�ضاركت يف الفعاليات عدة جهات فنية منها برنامج كتاتيب يف دائرة 

وجمعية  الثقافية  االجتماعية  الفجرية  وجمعية  بال�ضارقة  الثقافة 
ال��ع��رب��ي وال��زخ��رف��ة االإ���ض��الم��ي��ة واأكادميية  االإم������ارات ل��ف��ن اخل���ط 
الطالب  لتمكني  خليفة  ال�ضيخ  وبرنامج  اجلميلة  للفنون  الفجرية 

– اأقدر.
اللغة  ملعلمي  العربي  اخل��ط  يف  تدريبية  ور����س   9 امل��ه��رج��ان  وي�ضم 
العربية والرتبية الفنية والرتبية االأخالقية ومعر�ضا الأهم اللوحات 

الفنية يف اخلط العربي.

انطالق »حروف عربية« يف معهد
 تدريب املعلمني بعجمان
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اأحر�س على الهتمام باأدق التفا�سيل

يا�ضمني علي: اأفكر جيدًا قبل املوافقة 
على اأية اأغنية جديدة

و�ضيطان(. )مالك  اجلديدة  اأغنيتك  عن  • حدثينا 
تخرج  ك��ي  طويلة  ف��رتة  و�ضيطان(  )م��الك  الأغنية  رت  ح�ضَّ  -
على  حري�ضة  وكنت  واملو�ضيقى،  الكلمات  يف  املنا�ضبة  بال�ضورة 
االهتمام بتفا�ضيلها، فعقدت جل�ضات عمل عدة مع الفنان 
واحلمد  العمل.  لتطوير  ع�ضاف  �ضليم  اللبناين 
من اجلمهور  متميزاً  عليها  الفعل  رد  هلل، جاء 

وعو�ضنا عن املجهود الكبري الذي بذلناه.
االأغنية؟ فكرة  جاءت  • كيف 

تقريباً.  ���ض��ن��ة  م��ن��ذ  االأغ���ن���ي���ة  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل   -
بعد  اإيّل  حت��دث  ال��ذي  ع�ضاف  ل�ضليم  الفكرة 
للتجربة،  نا�س( وحتم�ضت  اأغنية )نقابل  جناح 
اأنه يرغب يف تقدمي نف�ضه للجمهور  خ�ضو�ضاً 
امل�����ض��ري ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققه يف 
التح�ضري  ال��ت��ع��اون يف  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ن��ا  ل��ب��ن��ان. 
لالأغنية، وكان الت�ضور املبدئي تقدمي فكرة 
وال�ضيطان  امل��الك  بني  ال�ضراع  على  قائمة 
ل ذلك اإىل ق�ضة حب، واحلقيقة  ولكنه حوَّ
اأن���ن���ي ف��وج��ئ��ت ب���رد ف��ع��ل اجل��م��ه��ور عرب 
الذي جاء  التوا�ضل االجتماعي  مواقع 

اأكرب بكثري مما توقعت.
خالل  ال���ف���ك���رة  م����ن  ت��ق��ل��ق��ي  اأمل   •

التح�ضري لها؟
- القلق موجود طوال الوقت يف اأي 
عمل فني اأقدمه، لذا اأحر�س على 
وعندما  بالتفا�ضيل،  االه��ت��م��ام 
التح�ضريية  اجلل�ضات  ب��داأن��ا 
مع  ولكن  قلقاً،  اأك��ر  كنت 
م��رور ال��وق��ت اختلف 
بالن�ضبة  االأم���������ر 
ب�����������ض�����ك�����ل  اإيل 
ك����ام����ل و����ض���ع���رت 
ب����االط����م����ئ����ن����ان، 
اأن  خ���������ض����و�����ض����اً 
ال������ت������م������ري������ن������ات 
واجل�������ل���������������ض�������ات 
اأعي�س  جعلتني 
ت������ف������ا�������ض������ي������ل 

االأغنية.
عن  م������اذا   •
ت�������������ض������وي������ر 

االأغنية؟
ف����ك����رن����ا   -

ا�ضتغرقنا  الأننا  للجمهور  طرحها  بعد  االأغنية  ت�ضوير  يف  بداية 
اأف�ضل الرتكيز  راهناً،  النور. ولكن  اإىل  وقتاً طوياًل يف خروجها 

على اختيار اأغاٍن جديدة،
ب�ضكل  اإىل �ضوتي  يتعرف  اأن  اإىل  اأن اجلمهور بحاجة   خ�ضو�ضاً 
اأف�ضل من خالل مزيد من االأغ��اين، وهو ما اأحاول العمل عليه 

ب�ضكل رئي�س يف الفرتة الراهنة.
معهم؟ العمل  يف  ترغبني  اأغاٍن  �ضانعو  ثمة  •  هل 

- بالتاأكيد، فما زلت يف بداية م�ضواري الفني وثمة كثريون اأمتنى 
العمل معهم، من بينهم على �ضبيل املثال ال احل�ضر، بهاء الدين 
الذي  ت��ام��ر ح�ضني  ال�ضاعر  ك��ذل��ك  ق��م��ر،  واأمي���ن بهجت  حم��م��د، 
تعاملت معه �ضابقاً، اإذ ثمة حالة من التفاهم بيننا وخربة ينقلها 

اإيّل بحكم جتاربه املتعددة والتي حققت جناحاً كبرياً.
هي؟ فما  اأغانيك،  الختيار  حمددة  معايري  • ت�ضعني 

- خربتي يف االختيار ال تزال حمدودة، فاأنا عملت يف االأوبرا ويف 
�ضابقاً،  االأ�ضتاذ حممد �ضبحي عندما قدمت جتربة معه  م�ضرح 
لذا اأفكر جيداً قبل املوافقة على اأية اأغنية جديدة، كذلك اأ�ضت�ضري 
الذي  تامر ح�ضني  ال�ضاعر  املقربني، ف�ضاًل عن  اأ�ضدقائي  بع�س 

تربطني به عالقة �ضداقة وطيدة.
تقدميها؟ تف�ضلني  معينة  غنائية  األوان  ثمة  • هل 

من  ن��وع  اأي  تقدمي  ميكنه  غنائية  موهبة  لديه  م��ن  راأي���ي،  يف   -
االأغاين  اإىل  والعاطفية، و�ضواًل  الرومان�ضية  بداية من  االأغاين 
ما  وهو  �ضوته،  وتنا�ضب  تنا�ضبه  التي  بالطريقة  ولكن  ال�ضعبية 
االأغاين  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  تقدمي  يف  رغبة  فلدي  عليه،  اأع��م��ل 

الإبراز اإمكانات �ضوتي واأ�ضعى اإىل ذلك يف اختياراتي.
قريباً؟ ال�ضعبي  اللون  يف  نراك  رمبا  اأننا  ذلك  يعني  • هل 

- بالتاأكيد. ال اأرف�س الغناء ال�ضعبي، بل على العك�س لدي حما�ضة 
الكبري  الفنان  مثاًل،  تنا�ضبني.  التي  بالطريقة  ولكن  لتقدميه 
�ضابر الرباعي عندما غنى )اآه لو لعبت يا زهر( قدمها بطريقته 
التي القت ا�ضتح�ضان اجلمهور وهي اأغنية �ضعبية، لذا اأمتنى اأن 

اأجد ما ينا�ضبني لتقدميه.
االآن؟ حتى  كاماًل  غنائياً  األبوماً  تطرحي  مل  • ملاذا 

الكبرية  بالتكلفة  مرتبطة  عامة  م�ضكلة  االإنتاج  �ضركات  لدى   -
األبوم غنائي كامل على العك�س من االأغاين املنفردة التي  الإنتاج 

اأ�ضبحت تلقى جناحاً ب�ضكل اأكرب يف ال�ضنوات االأخرية.
 وكبار النجوم يف العامل العربي يطرحون اأغاين األبوماتهم ب�ضكل 

منفرد وتلقى جناحاً كبرياً. 
واالآخر،  احل��ني  ب��ني  امل��ن��ف��ردة  االأغ���اين  على  الرتكيز  اأف�ضل  ل��ذا 

واأطرح قريباً اأغنية فور االنتهاء منها.
غنائية؟ م�ضرحية  جتارب  يف  نراك  اأن  ميكن  • هل 

ي�ضغلني  فما  بالتاأكيد،  اأتاأخر  لن  املنا�ضبة  الفر�ضة  وج��دت  اإذا   -
با�ضتمرار هو البحث عن جتارب جديدة ت�ضيف اإيل،

 لكن م�ضكلة امل�ضرح الغنائي راهناً التكلفة الكبرية التي يتكبدها 
املنتج خلروج عر�ضه اإىل النور ب�ضورة جيدة، وهو اأمر اأعتقد اأنه 

�ضعب اليوم ولكن اإذا وجدته فلن اأتردد يف قبوله.
م�ضاورك؟ يف  التمثيل  • اين 

التلفزيون  اأو  ال�ضينما  �ضواء يف  -اأرغ��ب يف تقدميتجارب متثيلية 
اأو امل�ضرح تكون هادفة وذات م�ضمون جيد على غرار جتاربي مع 

الفنان حممد �ضبحي.
اأمتنى العمل مع عدد كبري من جنوم التمثيل.. ولكن يف الوقت 

نف�ضه يبقى الغناء �ضاغلي االأ�ضا�ضي.

اأغنية جديدة 
لي�ضرا لل�ضاعر 
اأمري طعيمة 

طرح  ق��رب  عن  طعيمة،  اأم��ري  امل�ضري  الغنائي  ال�ضاعر  ك�ضف 
فريق  مب�ضاركة  ي�ضرا  امل�ضرية  للممثلة  ق��ده��ا(،  )اأن��ت  اأغنية 

)اأوالدنا(، من ذوي القدرات اخلا�ضة.
االجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  اأح��د  على  �ضفحته  ع��رب  ون�ضر 
اأنت  )قريباً  وعّلق:  االأغنية،  كوالي�س  من  ي�ضرا  مع  له  �ضوراً 

قدها.. 
فريق اأوالدنا لذوي القدرات اخلا�ضة مب�ضاركة الفنانة الكبرية 

ي�ضرا، اأحلان اإيهاب عبد الواحد وتوزيع متيم(.
�ضبع  غياب  بعد  ال�ضينما،  اىل  ال��ع��ودة  يف  تفكر  ي�ضرا  اأن  ُيذكر 
���ض��ن��وات م��ن��ذ تقدميها )غ��ي��م اأوف����ر( م��ع م��ي ع��ز ال��دي��ن عام 
2011، وهي تعمل على اختيار فكرة منا�ضبة والتح�ضري لها 
وت�ضويرها هذا العام، خ�ضو�ضاً اأنها تغيب عن الدراما يف �ضهر 

رم�ضان املقبل.

ماغي بو غ�ضن تتوا�ضل مع طفلة 
تعاين ال�ضرطان

على  ب���وغ�������ض���ن  م���اغ���ي  رّدت 
التي  اأح����م����د  ري����ن����ا  ال���ط���ف���ل���ة 
ال�ضرطان،  م����ر�����س  حت�������ارب 
االأخرية  ع���رّبت  بعدما  وذل���ك 
عن حبها للنجمة اللبنانية يف 

برنامج )منا وجر(.
وكانت الطفلة اأطلت مع مقدم 
)م��ّن��ا وج����ر( ب��ي��ار رب����اط عرب 
اإىل  ولفتت   ،MTV �ضا�ضة 
اأن��ه��ا حت��ب ك���اًل م��ن بوغ�ضن 

ونان�ضي عجرم.
ن�ضر  اأع���ادت  اللبنانية  املمثلة 
الطفلة على ح�ضاباتها  فيديو 
على مواقع التوا�ضل، ووعدتها 
تلتقيها  ك��ي  معها  بالتوا�ضل 
وق���ت���اً مميزاً.  م��ع��ه��ا  وت��ق�����ض��ي 

كذلك و�ضفتها ب�)البطلة(.
وك��ت��ب��ت م���اغ���ي: )ا���ض��م��ي من 
اأحبك  واأن��ا  اأجمل،  �ضار  فمك 
الكبرية  ب������اإرادت������ك  ك�����ث�����رياً. 
حت��ارب��ني ال�����ض��رط��ان، واأع���دك 
جداً  قريباً  معك  اأتوا�ضل  باأن 
اأحلى  اأرغ���ب يف روؤي��ت��ك.  الأين 

رينا... اأنِت بطلة(.

و�سيطان(  )مالك  اجلديدة  اأغنيتها  علي  يا�سمني  طرحت 
�سليم  اللبناين  الفنان  مع  جمعها  دويتو  وهي  اأ�سابيع،  قبل 
ال�سابة  امل�سرية  الفنانة  تتحدث  احل��وار  هذا  يف  ع�ساف. 
عن الأغنية وحت�سرياتها وم�ساريعها اجلديدة وموقفها من 

التمثيل. وفيما يلي التفا�سيل:

االثنني    4   مارس    2019  م   -   العـدد  12570  
Monday   4   March   2019  -  Issue No   12570



خطر يهدد بتدمري مناعة الب�ضر
  تو�ضل علماء من جامعة طوكيو اليابانية اإىل اأن االحرتار العاملي ي�ضبب 
انخفا�س م�ضتوى املناعة لدى احليوانات والب�ضر، ما يجعلهم �ضعفاء اأمام 

عدوى الفريو�ضات وم�ضببات االأمرا�س االأخرى.
 Proceedings of the National وجاء يف مقال ن�ضرته جملة
Academy of Sciences اأنه خالل التجارب التي اأجراها العلماء، 
و�ضعوا اإناث الفئران يف حجرات تبلغ احلرارة فيها 4 درجات مئوية و22 
اإ�ضابتها بفريو�س  الثامن مت  اليوم  درج��ة مئوية، ويف  و36  درج��ة مئوية 

.A /PR8 اإنفلونزا
اأي��ام من وجودها يف ظ��روف احل��رارة العالية، كانت االإناث  وخ��الل �ضبعة 
تاأكل قليال ما ت�ضبب يف فقدان %10 من وزنها. كما انخف�س كثريا اإنتاج 
الفريو�س،  مبكافحة  اخلا�ضة   "CD8+ T" التائية  اللمفاوية  اخلاليا 

."IgG" كما انخف�س عدد االأج�ضام امل�ضادة
ال�ضيتوكني  اإن���ت���اج ج��زي��ئ��ات  ال��ع��ال��ي��ة مت��ن��ع  اأن درج����ات احل�����رارة  وات�����ض��ح 
ن�ضبة  اأن  الباحثون  واكت�ضف  والربوتينات.  التائية  اخلاليا  تن�ضط  التي 
ال�ضابع كانت مرتفعة، كما الحظوا  اليوم  الفئران يف  الفريو�ضات يف رئات 
ازدياد عملية االلتهام الذاتي )عملية تدمري مكونات اخللية غري املرغوب 

فيها والتالفة( يف رئات الفئران التي تعر�ضت للهواء احلار.
اأما الفئران التي كانت يف حجرة درجة حرارتها معتدلة، فقد اأدى التن�ضيط 
العدوى.  اإىل تقليل قدرتها يف مقاومة  الذاتي  االلتهام  ال�ضناعي لعملية 
ولكن بعد حقنها مبحلول الغلوكوز واالأحما�س الدهنية ق�ضرية ال�ضل�ضلة، 

ا�ضتعادت ن�ضاطها من جديد.

اكت�ضاف طريقة للتغلب على الزهامير
 تو�ضلت درا�ضة علمية حديثة اإىل اإمكانية حت�ضني ذاكرة مر�ضى الزهامير 

بفتح االأوعية الدموية يف الدماغ.
الدم  ت��دف��ق  ال��زه��امي��ر يقلل م��ن م��ع��دل  اأن م��ر���س  اإىل  ال��درا���ض��ة  وت�ضتند 
بجدران  تلت�ضق  التي  البي�ضاء  ال��دم  بخاليا  التاأثر  ب�ضبب  ال��دم��اغ،  اإىل 
اإزالة  االأوعية الدموية، بينما متكن الفريق البحثي جمري الدرا�ضة من 
اأم��اًل ملر�ضى  اأوعية فئران التجارب، االأم��ر الذي يعطي  تلك اخلاليا من 

الزهامير يف حال تطبيق ذلك على الب�ضر، وفًقا لقناة رو�ضيا اليوم.
من  فقط   2% املا�ضية  اأع��وام  الع�ضرة  م��دى  على  اكت�ضفوا  العلماء  وك��ان 
االأوعية  يف  التعطل  اأو  االن�����ض��داد  ب��ه��ذا  امل��رت��ب��ط��ة  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�����ض��ع��ريات 

الدموية.
للك�ضف عن  املبكرة  االأع��را���س  اأح��د  الدماغ  ال��دم يف  اأن عجز تدفق  وتبنّي 
ال�ضعريات  داخ���ل  تعلق  البي�ضاء  ال���دم  خ��الي��ا  اأن  رج��ح��وا  بينما  اخل���رف، 
اأوعية دموية يف الدماغ، وقام الفريق البحثي بفتح  اأ�ضغر  الدموية، وهي 
الزهامير،  امل�ضابة مبر�س  التجارب  باإعطاء ج�ضم م�ضاد لفئران  االأوعية 
ال�ضعريات  ب���ج���دران  امللت�ضقة  ال��ب��ي�����ض��اء  ال���دم  خ��الي��ا  م��ع  ت��داخ��ل  ال���ذي 

الدموية.
زاد من معدل  الباحثني  التدخل من  اأن ذلك  الدرا�ضة عن  نتائج  وك�ضفت 
ال��ذاك��رة يف خ��الل ب�ضع  اإىل حت�ضن وظيفة  اأدى  امل��خ؛ ما  اإىل  ال��دم  تدفق 
�ضاعات، حتى لدى الفئران املتقدمة يف ال�ضن، والتي بلغت مراحل متطورة 
التجربة  جناح  اأن  اإىل  العلمي  الفريق  ي�ضري  بينما  الزهامير،  مر�س  من 

على الب�ضر ال يزال بحاجة اإىل جهد علمي اأكرب.

العامل؟  يف  اأفعى  اأطول  طول  هو  • ما 
 اأطول اأفعى يف العامل هي اأفعى االأنكوندا اأو باء املاء هي اأطول االأفاعي 
اإنها تعي�س يف اأنهار وم�ضتنقعات جنوب اأمريكا قد ي�ضل طولها اإىل 36 
قدما رغم كونها غري �ضامه اإال اأنها متيت �ضحاياها  بوا�ضطة ع�ضرهم 

تلتف االأنكوندا حول ج�ضم ال�ضحية وتع�ضرهم حتى متيتهم خنقا
اخلل؟ نهر  ي�سمى  النهار  • اأي 

على  ك��دالل��ة  ال�ضهد  اأو  الع�ضل  م��ن  نهر  ب��اأن��ه  النيل  نهر  يو�ضف  ق��د 
عذوبة مياهه .. وعلى العك�س من النيل هناك نهر من اخلل وهو نهر 
) الريو - فيناجرى ( الذى يوجد فى كولومبيا .. وهو جزء من النهر 
اأن االأ�ضماك ال ت�ضتطيع  االأك��رب امل�ضمى كوكا .. وقد بلغ من ملوحته 
العي�س فيه وعندما حلل العلماء مياهه كيميائياً وجدوا اأنها حتتوى 
اأج��زاء من  على اأحد ع�ضر ج��زءاأ من حام�س الكربيتيك وعلى ت�ضعة 
حام�س الهيدروكلوريك فى كل 1000 جزء من املاء ... ويرجع �ضبب 
بالقرب من بركان ي�ضمى بركان )  اأنه يجرى  اإىل  النهر  ملوحة هذا 

بورا�ضيه ( .

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

ال�ضمع حا�ضة  متتلك  ال  واالأفعى  والذبابة  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
الفك ع�ضلة  هي  االإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى االأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�ضدة  والزبدة  البي�س  و�ضفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�ضمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�ضه  الطفل  لنمو  الزم  والكمرى  واجل��زر  االأوراق  طويلة  ال�ضفراء  واخل�ضروات 
واالفراط يف تناوله ي�ضبب �ضغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�ضداع وت�ضاقط ال�ضعر وي�ضقق اجللد وال�ضفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�ضل
بح�راً ع�ضر  �ض�تة   : هو  ال�ضعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الت�ضمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�ضديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�س على  اجلاذبية  �ضد�س  ت�ضاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 

اأرنوب والقمر 
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زيت الزيتون 

اأف�����ض��ل الزيوت  زي���ت ال��زي��ت��ون اأح���د 
ب�ضفة  لل�ضحة  امل��ف��ي��دة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
يف  ا�ضتخدامه  يف�ضل  ل��ذل��ك  ع��ام��ة، 
للوجبات  اإ�ضافته  خالل  من  املطبخ 
الإم���داد  ال�ضلطة  واأط���ب���اق  ال��غ��ذائ��ي��ة 

اجل�ضم بفوائد �ضحية عديدة. 
اخلطيب،  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  وي���ق���ول 

اأخ�ضائي التغذية العالجية وعالج ال�ضمنة والنحافة، جامعة القاهرة، اإن 
زيت الزيتون يحتوي على جمموعة من الفيتامينات مثل فيتامني اأ،ود، ، 
ك ، ه�، مما يجعل تناوله مفيد جدا ل�ضحة االإن�ضان. ا�ضتكمل قائال، هناك 
اأن  واأهمها،  الطعام  للوجبات  الزيتون  زيت  الإ�ضافة  عديدة  �ضحية  فوائد 
اإ�ضافة زيت الزيتون للوجبات اأو طبق ال�ضلطة، ت�ضاهم يف انخفا�س م�ضتوى 
الكول�ضرتول ال�ضار باجل�ضم، لذلك يف�ضل تناوله للمر�ضى الذين يعانون 
من ارتفاع م�ضتوى الكول�ضرتول ال�ضار، حلمايتهم من االإ�ضابة مب�ضاكل 
ارتفاع الكول�ضرتول مثل ت�ضلب ال�ضرايني وغريها من امل�ضاكل ال�ضحية.  
وين�ضح الدكتور اأحمد، مر�ضى الكول�ضرتول والدهون الثالثية، ب�ضرورة 
ا�ضتبدال ا�ضتخدام الزيوت غري ال�ضحية واالهتمام باإ�ضافة زيت الزيتون 

للوجبات الغذائية للوقاية من م�ضاكل الكول�ضرتول

منظًر عام ملدر�سة اأغويا دي اأورو لل�سامبا خالل الليلة الثانية من الكرنفال يف �ساو باولو، الربازيل. ا ف ب

كان القمر نائما حينما �ضمع بكاًء عالياً ونحيبا فاأطل بهدوء ووقار لريى من الذي يبكي، فراأى ارنوب ال�ضغري، 
فحزن من اجله و�ضاأله ما بك؟ فقال ارنوب: ا�ضعت طريقي وال اراه، الظالم �ضديد..كيف اعرف البيت ..فقال 
القمر �ضاأ�ضاعدك ثم نه�س القمر من فرا�ضه ووقف عاليا فانار الطريق الرنوب وا�ضرع اىل بيته فرحا، وقبل ان 
يذهب القمر اىل فرا�ضه �ضمع �ضراخا من نوع اخر، انه �ضراخ فزع وهلع وخوف، فنظر فراأى غزالة ف�ضاألها ما 
بها فقالت: الثعلب يطاردين وال ا�ضتطيع االختباء فهو يراين فقال لها �ضاأ�ضاعدك، وا�ضرع بالدخول اىل فرا�ضه 
مرة اخرى واختباأ فعم الظالم املكان وا�ضتطاعت الغزالة ان ت�ضل ايل بيتها يف الظالم بدون ان يراها الثعلب 
،ظن القمر بانه �ضينام نوما عميقا لكنه �ضمع �ضراخ اخر فقد كان الدب اال�ضود الكبري ي�ضرخ الن ابنه خرج 
ومل يعد وال ي�ضتطيع روؤيته يف الظالم فخرج القمر من فرا�ضه مرة اخري وظهر بكل و�ضوح لينري الغابة للدب 
الكبري ليبحث عن ابنه ويف نف�س الوقت �ضرخ علي �ضديقته ال�ضحابة وقال لها ابحثي معي عن الدب ال�ضغري 
راأته فوقفت فوقه و�ضرخت وقالت  ال�ضحابة تطري من مكان ايل مكان حتى  امل�ضكينة فخرجت  لن�ضاعد امه 
ايها الدب ال�ضغري ام�ضي ورائي و�ضت�ضل المك وبالفعل م�ضت ال�ضحابة وخلفها الدب اال�ضود ال�ضغري حتي كاد 
يقرتب من امه وهنا ظهر الثعلب فا�ضرعت ال�ضحابة لت�ضكب مائها فوق الثعلب وت�ضايقه وتوؤخره قليال حتي 
و�ضل الدب الكبري اىل ابنه فلم يجد الثعلب مفرا من الهروب و�ضحكت ال�ضحابة عليه ب�ضدة و�ضكرها القمر 
فقالت له اين مل افعل �ضيئا فانت من قدم خدماته الكثرية لل�ضغار و�ضاقف االن هنا للحرا�ضة ريثما ترتاح 

قليال وذهب القمر للنوم ووقفت ال�ضحابة تت�ضنت عليها ت�ضمع من يناديها لت�ضاعده .

ل�ضالمة ظهرك.. تعرف على خماطر 
الأن�ضطة املهنية

االجتماعية  والرعاية  ال�ضحية  للخدمات  املهنية  اجلمعية  اأ�ضارت 
االأملانية، اإىل اأنه يتعني على املوظف التعرف على خماطر االأن�ضطة 

املهنية، التي يقوم بها من اأجل احلفاظ على �ضحة الظهر.
جانب  على  فيها  التحميل  يتم  التي  وال��وظ��ائ��ف،  االأع��م��ال  وتعترب 
اأي عندما ال يتحرك  واحد، من االأن�ضطة املهنية عالية اخلطورة؛ 
املوظف كثرياً اأثناء العمل، اأو عند القيام باملهام التي تتطلب الكثري 
تنطوي  ق��د  التي  امل��ه��ام  م��ن  العديد  وه��ن��اك  با�ضتمرار.  ال��ق��وة  م��ن 
“د  االأملانية  االأنباء  الظهر؛ بح�ضب وكالة  على خطورة على �ضحة 

واالهتزازات  واحلمل  الرفع  واأعمال  املتكررة،  االأعمال  مثل  اأ”؛  ب 
والتحريك وال�ضحب، وباالإ�ضافة اإىل ذلك ميكن للموظف اأن يعمل 
على تعزيز �ضحة الظهر من خالل تو�ضيع معارفه، والتعرف على 
املهام التي قد توؤدي اإىل ظهور م�ضاكل �ضحية يف الظهر. كما يتعني 
عليه اأي�ضاً اإدراك االإ�ضارات التحذيرية والتعرف على اأ�ضبابها.. ومن 
ال�ضالمة  ب��اإج��راءات  املتعلقة  امل�ضكالت  عن  التحدث  املهمة  االأم��ور 
مع  امل�ضكالت  وال�ضعي حلل هذه  العمل،  اأو موقع  املكتب  املهنية يف 

املخت�ضني.


