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احذروا اأحوا�ض ال�سباحة.. مهما بدت نظيفة
حتى  �أو  و�ملنتجعات  �لفنادق  يف  �ل�سباحة  �أح��و����ض  تكون  �أن  يكفي  ال 
يف �ملنازل "نظيفة" لكي يعتقد �ملرء �أنها �آمنة وميكن �ل�سباحة فيها 
تتعلق  ت��ق��اري��ر  ك�سفت  فقد  �ل�����س��ام��ة.  على  خ��وف  �أو  قلق  دون  م��ن 
بال�سامة �لعامة �أن ما ال يدركه �أولئك، �لذين يف�سلون �ل�سباحة يف 
�الأحو��ض �ملخ�س�سة لل�سباحة �أنها قد حتتوي على عدد من �لبكترييا 
و�لطفيليات �لقاتلة، وفقا ملا ذكرته �سحيفة "ذي �سن" �لربيطانية.

�أورود�ض"،  ترينينغ  "�سيفتي  موقع  يف  �لنوعي  �لتطوير  مدير  وقال 
لوك غريفيث�ض، ملوقع �سن �أوناين لل�سفر "ال يكفي �أن تبدو �أحو��ض 
�ل�سباحة نظيفة و�سافية.. فهي قد تكون ماذ� لعدد من �مليكروبات 
�ل�سارة مثل "كريبتو�سبوريديوم" �لذي ي�سبب جمموعة من �أمر��ض 
مرتادي  غريفيث�ض  دعا  �ل�سبب  ولهذ�  و�له�سمي.  �لتنف�سي  �جلهاز 
�أحو��ض �ل�سباحة �إىل عدم �ل�سرب من مياه تلك �لربك �أو �الأحو��ض. 
و�ملوؤذية  �ل�سارة  �لطفيليات  من  نوعني  وجود  �إىل  غريفيث�ض  و�أ�سار 
�ملوجودة يف �أحو��ض �ل�سباحة �لتي ال ميكن روؤيتها بالعني �ملجردة يف 
�لعادة هما كريبتو�سبوريديوم وجياردية، و�الأخرية عبارة عن طفيل 
ذي �سوط ي�ستقر يف �الأمعاء �لدقيقة. ويف حني �أن �الأ�سخا�ض �لذين 
يتمتعون ب�سحة جيدة ميكن �أن ي�سفو� من �الأمر��ض �لتي تت�سبب بها 
هذه �لطفيليات و�لبكترييا، يف غ�سون 3 �أ�سابيع، فاإن من يعانون من 

�سعف يف جهاز �ملناعة قد يو�جهون "خطر �ملوت".

كباب اجلبنة يناف�ض الفالفل وال�ساورما
مل يعد باإمكان �لنباتيني �أن يقولو� �إنهم ال ي�ستطيعون �أن ياأكلو� مثل 
زمائهم عندما يطلبون �ساورما �للحمة �أو �ساورما �لدجاج �أو �لكباب 

من �للحوم �حلمر�ء �أو �لدو�جن، بعد �الآن.
�أو  �ساندوي�سات �لفافل  بتناول  �أي�سا  �لنباتيني، لن يكتفو�  �أن  وكما 
�أمامهم  �ملجال  �سوي�سرية  �سركة  فتحت  �إذ�  �مل�سوية،  �حللومي  جبنة 
"ذي  �سحيفة  بح�سب  خمتلفة،  جديدة  �ساندوي�سات  على  للح�سول 
هذ�  على  "ناتوريل"  �ملنتجة  �ل�سركة  و�أطلقت  �لربيطانية.  �سن" 
�ملنتج �لغذ�ئي �جلديد ��سم "ت�سيباب" )�خت�سار� من كلمتي ت�سيز �أو 
"كباب �جلبنة" وهو �أقرب �إىل �ساورما �جلبنة  جبنة وكباب" ويعني 

منه �إىل �لكباب بح�سب �ل�سركة.
"كباب �جلبنة" هذ� عبارة عن دمج بني  فاإن  �ملنتجة  لل�سركة  ووفقا 
و�الأخرية  و�لر�كليتي،  و�حللومي  �ل�سيدر  هي  �جلبنة  من  �أنو�ع   3
�سبه  بقو�م  تتمتع  فرن�سية،  �أ���س��ول  ذ�ت  �سوي�سرية  جبنه  عن  عبارة 
من  �الأوىل  ه��ذه  �جلبنة"  "كباب  وجبة  وتعد  مب�سرتة.  غ��ري  �سلب 
عنه،  �جلبنة  نكهة  رغ��م غياب  ق��وي  بطعم  وتتمتع  �لعامل،  نوعها يف 

وميكن تقدميها مثل �ساندوي�سات �لريغر �أي�سا.
بتقطيعه  �ل�����س��اورم��ا  �سكل  على  �جلبنة"  "كباب  �ساندوي�ض  وي��ق��دم 
و�لبطاط�ض  و�مللفوف  �لب�سل  �سر�ئح  م��ن  �أخ���رى  مكونات  و�إ���س��اف��ة 
و�لطماطم و�ل�سماق. وبالطبع ميكن تناولها ح�سب رغبة �مل�ستهلك، 

�أي �إ�سافة �لفلفل لت�سبح حارة، �أو معتدلة من دون �إ�سافات.

ال�سني تعرث على اإك�سري اخللود
�لباحثني  وفاة  �سر  "�سينخو�"،  �جلديدة  �ل�سني  �أنباء  وكالة  ك�سفت 
�أنها متنح �حلياة �الأبدية لكل من  بجرعة دو�ء غام�سة، كان يعتقد 
ي�سربها. ويقول �لعلماء �إن جرعة �لدو�ء �أو ما ��سطلح على ت�سميته 
قدميا ب�"�إك�سري �خللود" كان خمباأ يف وعاء برونزي، عمره �ألفي عام، 

��ستخدم يف حجرة دفن، و�سط �ل�سني.
�ل�سينية  خنان  مقاطعة  يف  عا�ست  نبيلة  عائلة  �إىل  �ملقربة  وتنتمي 

خال عهد �سالة هان "206 ق.م - 220 م".
�أن  �لقدمية،  �ل�سينية  �لديانات  �أكرب  �إحدى  �لطاوية، وهي  وجاء يف 
�إىل �خ��رت�ع هذه �جلرعة، يف حماولة  عائلة �سينية قدمية تو�سلت 

للعي�ض �إىل �الأبد، ح�سبما ذكرت وكالة "�سينخو�".
عن  �لبحث  يف  �ل�سنني  �آالف  �ل�سينيني  و�لنباء  �الأب��اط��رة  و�أم�سى 
و�سفة الإك�سري �خللود �لذي ذ�ع �سيته حينذ�ك، لكن غالبا ما �نتهى 

بهم �ملطاف �إىل �ملوت.
ونقلت �سحيفة "�ل�سن" �لربيطانية عن وكالة �أنباء �ل�سني �جلديدة 
�أن �لكثريين ُقتلو� �أثناء �لبحث عن �إك�سري �خللود، حيث كان �لوعاء 
و�لر�سا�ض  �لزئبق  مثل  �سامة  مب��و�د  حماطا  �جلرعة  يحمل  �ل��ذي 
و�لزرنيخ. و��ستخرج �لعلماء 3.5 لرت تقريبا من �جلرعة من مقربة 

عائلة نبيلة يف مدينة لويانغ، يف �أكتوبر �ملا�سي.

اخلميس    7   مارس    2019  م   -   العـدد  12573  
Thursday   7   March   2019  -  Issue No   12573

اإلغاء قاعدة املاكياج 
عند م�سيفات الطريان

و�سفته  م��ا  �لربيطانية  �جل��وي��ة  �أتانتيك"  "فريجن  خ��ط��وط  �أع��ل��ن��ت 
ب�"�لتغيري �مللحوظ" يف قو�عدها �خلا�سة مب�سيفات �لطري�ن �لعامات 

لديها.
ووفق ما ذكر موقع "نيوز" �الأ�سرت�يل، فاإن فريجن �أتانتيك قررت �إلغاء 
�أوقات  �لطري�ن، خال  �أب" على م�سيفات  "�مليك  �ملاكياج  فر�ض  قانون 

عملهن.
وقال �مل�سدر �إن م�سيفات �لطري�ن يفر�ض عليهن، عادة، لبا�سا ومظهر� 

معينني، م�سيفا "�إال �أن فريجن �أتانتيك قررت �خلروج عن �ملاألوف".
�لطري�ن  م�سيفات  باإمكان  "بات  بيان  يف  �لربيطانية،  �ل�سركة  وقالت 
�لعمل دون ماكياج، لكن �سيكون مرحبا با�ستعمالهن �أحمر �ل�سفاه وبع�ض 

�الأدو�ت �لب�سيطة، �ملحددة يف كتاب �الإر�ساد�ت".
وذكر �ملتحدث با�سم �ل�سركة، مارك �أندر�سون، �أن �لقر�ر �تخذ ملنح م�ستوى 
�الأحيان،  بع�ض  ل�ساعات طويلة يف  ي�ستغلن  �للو�تي  للن�ساء،  �لر�حة  من 
نف�سها  و�لتعبري عن  �ختيار مظهرها  للمر�أة حرية  "كما يعطي  م�سيفا 

يف �لعمل".
�إير"،  "�إيزي جيت" و"ر�يان  مثل  �حلديثة،  �لطري�ن  �سركات  �أن  معلوم 
�ل��ع��دي��د من  �أن  �إال  و�مل��ظ��ه��ر،  �ل��ل��ب��ا���ض  ق��و�ن��ني  ب�����س��اأن  بت�ساهلها  ت��ع��رف 

�ل�سركات �لعاملية ت�سدد على "�سرورة و�سع �ملاكياج".

موقع لتمييز ال�سور املزيفة 
بالذكاء اال�سطناعي 

�إلكرتونياً  �أكادمييان موقعاً  باحثان  �سمم 
وتعزيز  �مل�����س��ت��خ��دم��ني  ل��ت��ث��ق��ي��ف  ج���دي���د�ً 
�ملزيفة  �ل�����س��ور  ب���ني  ل��ل��ت��م��ي��ي��ز  ق���در�ت���ه���م 
�لذكاء  ب���ر�م���ج  ب��ا���س��ت��خ��د�م  "�ملفربكة" 
و�أطلق  �حلقيقية.  و�لوجوه  �ال�سطناعي 
غيفني وي�ست و كارل بريغ�سرتوم جامعة 
WhatFaceIsReal. و����س��ن��ط��ن  

مم لغر�ض  �ل��ذي �سُ �ملوقع  على   "com
در��سة �نت�سار �ملعلومات �لكاذبة �أو �مل�سللة 
مزيفة  �سور�ً  �إنتاج  فكرة  و�أن  �ملجتمع،  يف 
ب���ال���ذك���اء �ال����س���ط���ن���اع���ي، ق���د ت���زي���د حدة 
وقال  ��ستئ�سالها.  بدل  ويقو�سها،  �مل�سكلة 
"عندما  �لتقني:  فريج  ذ�  ملوقع  �لباحثان 
�ل��ف��رتة �الأكرث  ت��اأت��ي تقنية ج��دي��دة، ف���اإن 
وجهل  وجودها  هي  �ملجتمع  على  خطورة 
وقدر�تها،  وب��اأه��م��ي��ت��ه��ا  ب��ه��ا  �مل�ستخدمني 
ليتمكنو�  جيد  ب�سكل  تثقيفهم  يجب  ل��ذ� 
فاعلية،  �أك�����رث  ب�����س��ك��ل  ����س��ت��خ��د�م��ه��ا  م���ن 
�لفوتو�سوب  تقنية  ظهور  بعد  ح��دث  كما 
�ملوقع  ويخترب  �ل�سور".  م��ع  تفعله  وم��ا 
�ل�سور  بني  �لتمييز  على  �مل�ستخدم  ق��درة 
لتظهر  نقرها،  و�حلقيقية مبجرد  �ملزيفة 

�لنتيجة.

م�ساج الراأ�ض.. 
فوائد �سحية مذهلة �ص 23

اأدوية �سائعة ت�سيب 
الدماغ باأمرا�ض خطرية

�ك��ت�����س��ف ع��ل��م��اء م���ن �ل���دمن���ارك �أن 
عاقة  له  �حليوية  �مل�ساد�ت  تناول 
باالإ�سابة باأمر��ض نف�سية خطرية.

 "Conversation" ويفيد موقع
در��سة مب�ساركة  �أج��رو�  �لعلماء  باأن 
�أك����رث م���ن م��ل��ي��ون ���س��خ�����ض، ول����دو� 
-1995 �أع���������و�م  خ������ال  ج��م��ي��ع��ا 

.2012
وحدد �الأطباء �الأمر��ض �لتي �أ�سيب 
بها كل م�سرتك لغاية عام 2013، 
مبا فيها تلك �لتي تطلبت رقودهم 
�خلفيفة  و�الأم��ر����ض  �مل�ست�سفى،  يف 
�لتي ميكن معاجلتها باأدوية م�سادة 
ك��م��ا مت حت���دي���د جميع  ل���ل���ع���دوى. 
��ستناد�  �ل��ن��ف�����س��ي��ة  �ال����س���ط���ر�ب���ات 
و�لو�سفات  �الأط��ب��اء  ت�سخي�ض  �إىل 
�لطبية. و�ت�سح �أن �الأمر��ض �ملعدية 

�ال�سطر�بات  تطور  ز�دت من خطر 
وعند  م������رة.   1.84 ب�����  �ل��ن��ف�����س��ي��ة 
�مل�ساد�ت  فيها  مب��ا  �الأدوي�����ة  ت��ن��اول 
 1.4 ب�  �ملوؤ�سر  هذ�  �رتفع  �حليوية، 
م�سادة  �أدوي����ة  ت��ن��اول  �أن  كما  م���رة. 
��سطر�بات:  يف  ت�سبب  للبكترييا 
�لقهري،  �لو�سو��ض  �لف�سام،  طيف 
و�ل�سلوك،  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  ����س��ط��ر�ب 

طيف �لتوحد ونق�ض �النتباه.
�لعاقة  ه������ذه  ت���و����س���ي���ح  ومي����ك����ن 
بالتفاعل بني �لنبيت �ملعوي و�جلهاز 
�لع�سبي �ملركزي. فكما هو معروف، 
لدى  ت�سبب  �حليوية  �مل�ساد�ت  ف��اإن 
و�أع���د�د  �أن���و�ع  ت��غ��ري�ت يف  �لثدييات 
يوؤدي  ق��د  م��ا  �الأم��ع��اء،  �لبكترييا يف 
�ملعرفية  �ل����ق����در�ت  �ن��خ��ف��ا���ض  �إىل 

لاإن�سان.

يتخذ  �مل�����س��ت��ق��ل��ة:  غ���ري  �الع���ت���م���ادي���ة  �ل�����س��خ�����س��ي��ة   1-
�تخاذ  ت��رك  ويف�سل  م�س�ض،  على  �ل��ق��ر�ر�ت  �ساحبها 
وتاأكيد  �مل�سورة  �إىل  يحتاج  �أن��ه  كما  لاآخرين،  �لقر�ر�ت 
�لتعامل مع �حلياة  �أنه ال ي�ستطيع  �الآخرين ويظن  من 
�مل�سوؤولية  بتحمل  ج��دي��ر  غ��ري  نف�سه  وي��ع��ت��رب  ل��وح��ده، 
وغالبا ما يعاين من قلق �النف�سال عن �الآخرين، ومييل 
�إىل �خل�سوع لاآخرين وال يعرب عن رغباته �ل�سخ�سية 

�إال نادر�.
بتقلب  �ل�سخ�سية  ه��ذه  تت�سم  �حلدية:  �ل�سخ�سية   2-
��ستقر�ر  وب��ع��دم  و����س��ح  �سبب  دون  م��ن  وبالغ�سب  �مل���ز�ج 
�ل�سخ�ض  وب�سعور  كثافتها  رغ��م  �الآخ��ري��ن  م��ع  �لعاقة 
ب��اخل��وف م��ن تخلي �الآخ���ري���ن ع��ن��ه، وب��اإح�����س��ا���ض مزمن 
كامن  وميول  بالنف�ض  �سار  ب�سلوك  و�لت�سرف  بالفر�غ 
�أوم�ساو  �أب��وت��ي��ك��ن  م��وق��ع  ينقل  م��ا  وف���ق  �الن��ت��ح��ار،  �إىل 

�الإلكرتوين.
للغاية  مت�سخمة  "�أنا"  �ل�  �لرنج�سية:  �ل�سخ�سية   3-
يف هذه �ل�سخ�سية. فهي تظن �أن كل �لعامل يدور حولها. 
ويظن �ساحبها �أنه �إن�سان عظيم وهذ� يتجلى يف �أوهامه 
�لنا�ض  �أن  ويتوقع  �أد�ئ����ه،  ت�سخيم  يف  فيبالغ  و�سلوكه، 

معجبون به وال يتعاطف مع �الآخرين.
�ل�سخ�سية من  هذه  تخ�سى  �النطو�ئية:  �ل�سخ�سية   4-
�ل��وق��وع يف مو�قف حمرجة  �الآخ���رون وم��ن  �أن يرف�سها 
وبانخفا�ض  بالقلق  عموما  �ساحبها  ويت�سم  �سخيفة،  �أو 
تقدير �لذ�ت، ويعتقد باأنه يفتقر �إىل �لكفاءة و�جلاذبية. 
�ل��ع��اق��ات �حلميمة، الأنه  �إىل �خل���وف م��ن  ي���وؤدي  وه���ذ� 

يخاف من �أن يكت�سف �الآخر باأنه غري جدير بعاقته وال 
ي�ستحق �الرتباط به.

�ملعادية للمجتمع: تت�سم هذه �ل�سخ�سية  �ل�سخ�سية   5-
وعدم  �الآخ��ري��ن  جت��اه  و�لامباالة  و�لعد�ئية  باالندفاع 
�لقو�نني  م��ع  �ملت�سق  غ��ري  وبال�سلوك  ب��ال��ذن��ب،  �ل�سعور 
�ل�سخ�سية �الندفاعية  �لتمييز بني  و�لنظم. وهنا يكون 
�الندفاعية  فال�سخ�سية  نف�سيا:  �ملعتلة  و�ل�سخ�سية 
م�ساعرها،  على  �ل�سيطرة  ت�ستطيع  وال  ج��د�  ح�سا�سة 
م�ساعر  �إدر�ك  فباإمكانها  نف�سيا  �ملعتلة  �ل�سخ�سية  �أم��ا 
و�ملعاناة  �الأمل  ي�سبب  �أن����ه  ���س��اح��ب��ه��ا  وي��ع��ل��م  �الآخ���ري���ن 

لاآخرين لكنه ال ير�عي م�ساعرهم.
�ل�سخ�سية  ه���ذه  تت�سم  �ل��و���س��و����س��ي��ة:  �ل�سخ�سية   6-
و�للو�ئح،  �ل��رتت��ي��ب  ح���ب  يف  وب��امل��ب��ال��غ��ة  �مل���رون���ة  ب��ق��ل��ة 
للذ�ت  بالن�سبة  و�لقو�عد  لاأنظمة  و��سح  ت�سور  ولها 
وبالن�سبة لاآخرين، وعند عدم �حرت�م �لقو�عد تت�سف 
ب��اال���س��ط��ر�ب وف���ق���د�ن �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل��ن��ف�����ض وعلى 
�الآخرين، وال يرغب �ساحبها بتكليف �الآخرين بعمل ما 
الأن لديه �سعور� باحلاجة �إىل �لقيام بكل �سيء بنف�سه كي 

تكون �لنتيجة �سحيحة ودقيقة يف نظره.
�الجتماعي  �ل�سلوك  يكون  �لف�سامية:  �ل�سخ�سية   7-
لهذه �ل�سخ�سية غري الئق وغريب �الأطو�ر، وهذ� يبعث 
�لده�سة لدى �الآخرين. يت�سف �ساحبها بغر�بة وبانطو�ء 
منعزال  ويكون  �لوثيقة  �لعاقات  فيتفادى  �ل��ذ�ت  على 
جد�، ويكون تفكريه م�سابا بالت�سوه ويت�سم �إدر�كه باأفكار 

غريبة مثل �العتقاد �ملبالغ فيه بتخاطر �الأفكار.

املزاج ال�سيئ للن�ساء!
تتعدد �أ�سباب تغريرّ �ملز�ج لدى �لن�ساء، فمنها �ملعاناة من 
�ض لك�سر �أحد  �ل�سمنة، وعدم �هتمام �لزوج، وحتى �لتعررّ
�حلالة،  ه��ذه  من  �لتخل�ض  �أ�سباب  تتعدد  كما  �الأظ��اف��ر. 
تغيري  �أح��ي��ان��ا يف  ي�ساعد  ق��د  ���س��وك��والت��ة  ف��ت��ن��اول قطعة 
�ل�سيء  �مل��ز�ج  من  �ل�سيد�ت  ُتعاين  �الأف�سل.  نحو  �مل��ز�ج 
ملدة خم�ض �ساعات يف �الأ�سبوع، بو�قع ع�سرة �أيام يف �لعام، 
وذل��ك الأ���س��ب��اب م��ت��ع��ددة، م��ن بينها �مل��ع��ان��اة م��ن �ل�سمنة 
�ض لك�سر �أحد �الأظافر، وذلك  وعدم �هتمام �لزوج و�لتعررّ
�لدر��سة  ه��ذه  و�نتهت  جديدة.  در��سة  ن�سرته  ما  ح�سب 
�لتي ن�سرت نتائجها جريدة "ديلي ميل" �لربيطانية �إىل 
�عرت�ف كل �سيدة من بني �ثنتني �أنها تعاين من "تقلرّب 
�ملز�ج"، يف حني قالت �أربع �سيد�ت من بني كل ع�سرة �إنرّ 

مز�جهن يزد�د �سوء�ً مع تقدم �لعمر.
وعن ردة فعل �لرجال عندما تكون زوجاتهنرّ مبز�ج �سيء، 
عنهن  يبتعدون  �إنهم  �مل�ستجوبني  من  �ملئة  يف   68 ق��ال 
عندما يكنرّ يف مز�ج �سيء، بينما يبقى معهن 15 يف �ملئة، 
ون عليهنرّ ب�سرورة �خلروج من هذه �حلالة. وعن  وي�سررّ
�حلل �لذي تلجاأ �إليه �لن�ساء لتجاوز �ملز�ج �ل�سيء، �أجابت 
22 يف �ملئة من �مل�ساركات �أنرّ ممار�سة �لريا�سة كانت هي 
�حلل، بينما تلجاأ كل و�حدة من بني كل ع�سر �سيد�ت �إىل 
تناول �ل�سكوالتة، باعتبارها و�سيلة معروفة لتغيري �ملز�ج 
نحو �الأف�سل، يف حني �أجابت كل و�حدة من �أ�سل خم�ض 
�أطفالهنرّ ي�ساهم يف  �لوقت مع  باأن ق�ساء بع�ض  �سيد�ت 

تخطي هذه �حلالة.

اأحدها؟ من  تعاين  هل  ال�سخ�سية..  ال�سطرابات  اأنواع   7

الن��دف��اع��ي��ة والأوه������ام 
والالمبالة  امل��زاج  وتقلب 
ق���د ت���ك���ون م���ن ع��الم��ات 
ال�سخ�سية.  ا���س��ط��راب 

على  التعرف  ميكن  فكيف 
بنا  املحيطني  اأح��د  اأن 

ق��د ي��ع��اين من 
نف�سي؟  مر�ض 

ن����ت����ع����رف ه��ن��ا 
ع��ل��ى اأه���م اأن���واع 

ا�سطرابات ال�سخ�سية:

حتى القنابل 
النووية لن توقف 
الكويكبات القاتلة

حذر علماء فلك من �أن حماولة 
م��ت��ج��ه نحو  ك��وي��ك��ب  �أي  ت��دم��ري 
قنابل  بو��سطة  �الأزرق  �لكوكب 
نووية قد ال تكون كافية ملنعه من 

"�سرب �الأر�ض".
"�ملرعب"  �ل��ت��ح��ذي��ر  ه���ذ�  وج����اء 
ع��ل��ى ل�����س��ان ع���دد م��ن �ل��ع��ل��م��اء يف 
نا�سا  �الأم��ريك��ي��ة  �لف�ساء  وك��ال��ة 
"ذي  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  بح�سب 

�ستار" �لربيطانية.
�لهند�سة  كلية  يف  خ��رب�ء  وك�سف 
جونز  ج���ام���ع���ة  يف  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
مريياند  ب�����والي�����ة  ه���وب���ك���ي���ن���ز 
�الأمريكية عن حتذيرهم هذ� يف 
در��سة ن�سرت موؤخر�، قالو� فيها 
�أو  ���س��م��اوي  ����س��ت��ه��د�ف ج���رم  �إن 
ف�سائي بو��سطة �سو�ريخ �أ�سعب 

مما كان يعتقد �سابقا.
و�أو���س��ح �خل���رب�ء، �ل��ذي��ن �أجرو� 
جت����رب����ة حم�����اك�����اة ال����س���ت���ه���د�ف 
كويكب ب�ساروخ نووي، �أن �لتاأثري 
�الأويل �سيكون على �سكل حتطيم 
�أو تك�سري �لكويكب، ولكن هذ� لن 
يحول دون توجه �أجز�ء �لكويكب 

�أو قطع منه �إىل �الأر�ض.
ذ�تها،  �جلامعة  يف  �خلبري  وق��ال 
ت�سارلز �إل مري، �إن �لدر��سة �لتي 
مولتها نا�سا خرجت بنتائج غري 
�ل�سوؤ�ل  "كان  م�سيفا  متوقعة، 
�ل�����ذي ط��رح��ن��اه يف �ل���ب���د�ي���ة ما 
نحتاجها  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة  م��ق��د�ر 
�إىل  بتحويله  ك��وي��ك��ب  لتحطيم 

قطع �سغرية؟"
�الأجر�م  �أن  نعتقد  "كنا  و�أ���س��اف 
��ستهد�فها  �ل�سهل  من  �لكبرية، 
وتدمريها.. لكن در��ستنا ك�سفت 
كنا  مم���ا  �أق������وى  �ل��ك��وي��ك��ب��ات  �أن 
�أكرب  ط��اق��ة  �إىل  وحت��ت��اج  نعتقد 

لتحطيمها بالكامل".
�لدر��سة  ن��ت��������������ائ��ج  وت��������������ت��ع��ار���ض 
ب������اأن  �ل�س������ائدة  �ل������فكرة  م��ع 
ق�����نبلة ن������ووية كف�����يلة ب������تدمري 
و�لكويكبات  �ل��ك��ب��رية  �ل�����س��خ��ور 
مثلما  �الأر�����ض،  نحو  تتجه  �ل��ت��ي 
�خليال  �أف������ام  ب��ع�����ض  يف  ظ��ه��ر 
�لقرن  ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات  يف  �ل��ع��ل��م��ي 
"�أرماغيدون"  م���ث���ل  �مل���ا����س���ي 

و"ديب �إمباكت".
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�ش�ؤون حملية
كتاب »ق�ستي« جل�سة حوارية بني اأكادمييني وطلبة جامعة االإمارات

يواكب �سهر البتكار وعام الت�سامح

طلبة واأ�ساتذة جامعة زايد ي�ستعر�سون خرباتهم وجتاربهم  يف ملتقى تيديك�ض العاملي 2019

•• العني - الفجر

للقر�ءة نظمت جامعة  �الإم��ار�ت  �سهر  فعاليات  �سمن 
كتاب  ح��ول  ح��و�ري��ة  جل�سة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
بن ر��سد �آل  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  "ق�ستي" ل�ساحب 
�لوزر�ء-  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة،  رئي�ض  مكتوم-نائب 
حاكم دبي -رعاه �هلل- قدمها كل من �الأ�ستاذ �لدكتور 
ف��اي��ز �ل��ق��ي�����س��ي، و�الأ����س���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ���س��ف��ي��ق �لرقب، 
و�لدكتور �سيف �ملحروقي من ق�سم �للغة �لعربية بكلية 
�لعلوم �الإن�سانية و�الجتماعية باجلامعة بح�سور عدد 
من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�سخ�سيات ثقافية وطلبة 

�جلامعة.
��ستهل �لدكتور فايز �لقي�سي حديثة قائًا: " لقد جاء 
جرت  ق�سة  خم�سني  �سرد  خ��ال  "ق�ستي" م��ن  كتاب 
�أحد�ثها يف خم�سني عاماً لتكون بد�ية لكتابة جزء من 
تاريخ دولة �الإمار�ت، كما جاء �لكتاب �ساهد�ً على �إجناز 
عظيم يف زمن وجيز ويف دولة �سغرية فاقت بقدر�تها 
و�أ�ساف  وعر�قة"،   ق��دم  ذو�ت  كثرية  دواًل  وت��ط��وره��اً 
بكل  عظيم،  �إن�سان  �سرية  ق�ستي  كتاب  �إن   " �لقي�سي 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �سردها  تفا�سيلها، 
�لتباهي  ور�ئها  ي��رد من  ورج��ل مل  وفتًى  بعيني طفل 
�أو �الفتخار بنف�سه و�إجناز�ته �لكبرية، بل �أر�د �أن ينقل 
�إلينا ولاأجيال �لقادمة �سريته �لذ�تية �لتي تقوم على 
�لك�سف عن معنى �حلياة و�أين تكمن قيمتها". وي�ستذكر 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم �أجمل �أيام حياته يف 
رغم  و�ل�سحر�ء  �لبد�وة  حياة  �أن  كيف  مبيًنا  �ل�سغر، 
قحطها و�سعوبتها �أغدقت عليه مبعرفة غنية، وعلمته 
بدورها  و�لتي  معها،  �لتعامل  وكيفية  �لطبيعة  تفهم 

كيف  مو�سحاً  للعامل."  �الإن�����س��ان  ينظر  كيف  علمته 
ربط موؤلف �لكتاب �ل�سيح حممد بن ر��سد منذ �لعتبة 
�لتي يقف عليها �الآن وتقف  �لقمة  �الأوىل لكتابه بني 
باكت�ساف  �ل�سغوف  �ل�سغري  �لطفل  وذ�ك  دب��ي  عليها 
�ل��ع��امل م��ن ح��ول��ه و�ل��ق��اب��ع ب��ني �جل���در�ن �لطينية يف 

منزل جده �ل�سيخ �سعيد بن مكتوم.

" �إن هذ�  �لرقب  �سفيق  �لدكتور  �الأ�ستاذ  ذكر  وب��دوره 
�ل��ذي ت�سمن خم�سني ق�سة كتبها قائد فذ ال  �لكتاب 
بد �أن ن�ستذكره كل وقت وحني وعلى طلبة �جلامعات 
و�ملعاهد �لتعليمية و�الأجيال �لتمعن يف كل كلمة خطت 
يف هذ� �لكتاب �لذي يوؤرخ �سرية قائد حكيم جعل من 

ج �لدكتور �سفيق على ما جاء يف  دبي د�نة �لدنيا.. وعررّ
بع�ض ف�سول كتاب �سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد " »قبل 
مع  �ل�سحر�ء  يف  �أعي�ض  كيف  و�ل��دي  علرّمني  �لثامنة، 
ها  هو�مها ودو�بها، مع ذئابها وغزالنها، مع بردها وحرِّ
�أعي�ض  �أن  و�ل���دي  علرّمني  �ل��ث��ام��ن��ة،  بعد  وت��ق��ُلرّ��ب��ات��ه��ا.. 
�أجمل  وم��ا  �لب�سر،  �أق�سى  م��ا  �لب�سر..  م��ع  �ملدينة،  يف 
�ل�سيخ  ين�سب  ال  كثريين،  خ��اف  "وعلى  �ل�سحر�ء«. 
حممد �أجماد دبي لنف�سه، بل جلذوره �ل�ساربة يف عمق 
�ل�سحر�ء، منذ �أن وعى على طموحات جده �إىل ذ�كرة 

طفولته �ملزدحمة بالعاقات �الأ�سرية �لعفوية.
وي�����روي ب���ادًئ���ا م���ن ط��ف��ول��ت��ه، ك��ي��ف ت�����س��ك��ل �ل���ع���امل يف 
عادة  �الأط��ف��ال  ي�ساحب  �ل��ذي  �لف�سول  ورغ��م  عينيه، 

�ل�����س��ي��خ حم��م��د يتذكر  �أن  �إال  ب��ك��ل ج��دي��د،  ب��االن��ب��ه��ار 
وه���و ف��ت��ى يف �حل���ادي���ة ع�����س��رة ك��ي��ف �أن ع��ظ��م��ة عر�ض 
�ل�سيخ  و�ل��ده  ز�ره مع  �لذي  �إي��ر�ن  �ساه  و�إمرب�طورية 
ر��سد، �إبان توليه �حلكم يف �لعام 1971، مل تغره �أو 
ترث يف نف�سه �الإعجاب، بقدر ما جعلته يتعلم كيف �أن 
�ل�سعب  تنعك�ض على  �لتي  �لعظمة �حلقيقية هي تلك 
بفخر  حممد  �ل�سيخ  "ويوؤكد  �لعر�ض".  على  ولي�ض 
و�لده �حلاكم  يلقبون  �مل�ساريع كان  �أن مهند�سي  كيف 
باأنه جمرد موظف،  وذلك العتقادهم  ب�“�لفورمان“، 
ياأبه  �ل���ذي مل  �حل��اك��م  �أن���ه  ب��ال��ه��م  يف  �أن يخطر  دون 
�لعمل  ���س��وؤون  بنف�سه  ور�ق���ب  ع��ر���ض،  على  باجللو�ض 

و�ملوظفني"
�أ�سار �لدكتور �سيف �ملحروقي  ومن جهته   
ت�����س��م��ن��ه��ا كتاب  �ل��ت��ي  �ل��ع�����س��ر  �ل��و���س��اي��ا  �أه��م��ي��ة  �إىل 
ملا ت�سمنته من حكم  �لو�سايا  بهذه  م�سيد�ً  "ق�ستي" 
بليغة حري على كل �إن�سان �أن يتفكر بها ووجه حديثة 
�لو�سايا  هذه  تدر�سو�  �أن  جميعاً  "عليكم  �لطلبة  �إىل 
�لكتاب من  �أهمية قر�ءة هذ�  وتعملو� بها موؤكد�ً على 
�ل�سخ�سي  فيها  يتد�خل  رحلة  فالكتاب  �لطلبة  قبل 
بناء  مع  �ل��ذ�ت  بناء  ف�سول  فيها  تتقاطع  كما  بالعام، 
�لدولة.. كما �أ�سار �ملحروقي �إىل ع�سق حممد بن ر��سد 
للخيل و�ل�سحر�ء و�لبحر وكيف تعلم من جده و�أبيه 
�ل��ع��امل �الأك���رب.. ه��ي �سنو�ت  �أن يتعلم م��ن  و�أم���ه قبل 
�حل��ب �الأول يف كل �سيء حب �الأم وح��ب �خليل وحب 
�ل�سحر�ء وحب دبي وحب �الإمار�ت.. وكاأن ل�سان حاله 

يقول: 
�خليل و�لليل و�لبيد�ء تعرفني  ...  و�ل�سيف و�لرمح 

و�لقرطا�ض و�لقلم.

•• دبي –  الفجر

ب��دع��م م���ن م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
نظمت  ز�ي���د،  جامعة  رئي�سة  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
ز�يد يف فرعها  �الإع��ام وعلوم �الت�سال بجامعة  كلية 
عنو�ن  حت��ت  وذل���ك  �لعاملي"  تيديك�ض  "ملتقى  ب��دب��ي 

و�آفاق". "روؤى 
�ملهيدب  ريا�ض  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �سعادة  �مللتقى  ح�سر 
�لنظري مدير عام  ز�ي��د، و�سعادة �سعيد  مدير جامعة 
�ملح�سن  عبد  و�ل��دك��ت��ور  لل�سباب،  �الحت��ادي��ة  �ملوؤ�س�سة 
�ل�سوؤون  ورئي�ض  �مل�سارك  �جلامعة  مدير  نائب  �أن�سي، 
�الأكادميية، و�لدكتورة فاطمة �لدرمكي عميدة �سوؤون 
�لتدري�سية  �لهيئتني  �أع�ساء  من  كبري  وع��دد  �لطلبة 
�إد�رة  �مللتقى  فعاليات  تنظيم  يف  و���س��ارك  و�الإد�ري������ة، 
�مل�ساندين  �ل���ط���ل���ب���ة  ون�������ادي  �حل���ك���وم���ي  �الت���������س����ال 

�الأكادمييني وعدد كبري من �ملتطوعني باجلامعة.
وهدَف �مللتقى، �لذي يو�كب توقيتني بارزين هما �سهر 
�البتكار يف دولة �الإمار�ت وعام �لت�سامح، �إىل �أن يكون 
�إبر�ز  �ل�سابة  للمو�هب  �لفر�سة  تتيح  تفاعلية  من�سة 
و�سارك  �الب��ت��ك��اري��ة..  �أف��ك��اره��م  و��ستعر��ض  قدر�تهم 
�لهيئة  م��ن  �أع�ساء  �إىل جانب  �خل���رب�ء  م��ن  ع��دد  فيه 
م���ن ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة وخريجيها  �ل��ت��دري�����س��ي��ة وع����دد 
�مل��ت��م��ي��زي��ن و�مل��ف��وه��ني يف �ل��ت��ح��دث و�خل��ط��اب��ة، حيث 
حت���دث���و�، �أم����ام ح�����س��د ي��رب��و ع��ل��ى �الأل����ف ط��ال��ب��ة، عن 
بلورة  يف  �ساهمت  �ل��ت��ي  �مل��وؤث��رة  �ل�سخ�سية  جت��ارب��ه��م 
م�����س��ار�ت��ه��م وت��ع��زي��ز ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، و�أع����ط����و� خا�سة 
بال�سلوكيات  ت��ت��ع��ل��ق  و����س��ع��ة  م��و����س��ي��ع  يف  جت��ارب��ه��م 
و�الإلهام  و�البتكار  و�لبحوث  و�الجتماعية  �لثقافية 
�الآخرين وال  �لت�سامح مع  ذلك  و�الأه��م من  و�لقيادة، 

�سيما �أ�سحاب �لهمم.
�الأوىل  TEDxهو خمت�سر جامع للحروف  و�ال�سم 
"تكنولوجيا"  تعني  �ل��ت��ي  �الإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ك��ل��م��ات  م��ن 
من  �سل�سلة  �إىل  ي�سري  وه��و  و"ت�سميم"،  و"ترفيه" 
�الفكار  ون�سر  لتعريف  تهدف  �لتي  �لعاملية  �ملوؤمتر�ت 
�ل�سوء  �ملتحدثون  ويلقي  للعامل،  و�ملتميزة  �جلديدة 
ك��ب��رية يف  �آث����ار�ً  �أح��دث��ت  م��ث��رية  خالها على ق�س�ض 
�أن تغري وجهات نظر  لها  �ل�سخ�سية، وميكن  حياتهم 

�مل�ستمعني �إليها ب�ساأن ق�سايا حمددة. 
�مل��ل��ت��ق��ى ع��ائ�����س��ة �لهاجري،  �مل��ت��ح��دث��ني يف  ب��ني   وم���ن 
�الت�ساالت  ق�����س��م  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ب��ال�����س��ن��ة  �ل���ط���ال���ب���ة 
�ال�سرت�تيجية �ملتكاملة باجلامعة، �لتي حثت �حل�سور 
ور�ء  �لتخفي  وع��دم  �ل��ذ�ت  "�لتو�فق مع  على �سرورة 
�الأقنعة"، حمذرة من مغبة �الن�سياق ور�ء �ملعايري �لتي 
وعددت  �ل��ي��وم  ع��امل  على  ميديا  �ل�سو�سيال  فر�ستها 

�لتي يحاول  �لز�ئفة  من بني �سورها �ل�سور �لذهنية 
�إعجاب  �أجل �جتذ�ب  �لكثري ��سطناعها الأنف�سهم من 

�الآخرين و�لتو�ري ور�ء �أقنعة مميتة.
و�أك�����دت ع��ائ�����س��ة، �ل��ت��ي ت��ع��د من���وذج���اً ج���ي���د�ً للتفاين 
�لريا�سة  �أن  �ل��ت��ط��وع��ي��ة،  �الأع���م���ال  يف  و�الإخ����ا�����ض 
�ل��ف��رد م��ن خ���ال تعزيز  دوًر� م��ه��ًم��ا يف ح��ي��اة  ت��ل��ع��ب 
�خلري  ون����و�زع  و�لطيبة  و�ل�����س��دق  �لت�سامح  ف�سائل 
�لعمل  ب��اأن  ر��سخاً  �إمي��ان��اً  ت��وؤم��ن  و�أن��ه��ا  �سخ�سيته،  يف 
�لتي  �لعو�سي،  �سارة  �أما  �لنجاح.  مفتاح  �جلماعي هو 
تتقن �للغتني �الإجنليزية و�الأملانية �إىل جانب �لعربية 
وتعد �أ�سغر حمامية �إمار�تية عاملة يف قطاع �سركات 
�لتمويل �الإ�سامي بالدولة، فقد حثت �لطالبات على 
متابعة �أحامهن و�ل�سعي لتحقيقها، بغ�ض �لنظر عما 
�لعمل وطبيعته  ببيئة  تتعلق  قد ي�سادفنه من عو�ئق 
بعد مناق�سات طويلة مع  �أن��ه��ا  و�أو���س��ح��ت  �ل��و�ق��ع.  يف 
�أ�سرتها و�ملحيطني بها، جنحت لي�ض فقط يف �حل�سول 
على �سهادة يف �لقانون من �ململكة �ملتحدة، بل و�لعمل 
�أن  هناك وكذلك يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، قبل 
�أن  �أ�سرتي تظن  "كانت  وقالت:  دب��ي.  �إىل  تعود الحقاً 
�ل��رج��ال ه��م وح��ده��م �ل��ذي��ن ي��ز�ول��ون مهنة �ملحاماة 
�ملحاكم  قاعات  يف  �أ�سو�تهم جد�اًل و�سر�خاً  ويرفعون 

ولي�ض هذ� هو �ملكان �لطبيعي لعمل �أي �مر�أة". 
ونوهت مبقولة للو�لد �ملوؤ�س�ض �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
"ال  وقوله:  �ملجتمع،  ن�سف  �مل��ر�أة  ب��اأن  تفيد  نهيان  �آل 
تاأخذ  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  روؤي��ة  �أك��رث من  ي�سعدين  �سيء 
دورها يف �ملجتمع وحتقق �ملكان �لائق بها.. يجب �أال 
يقف �سيء يف وجه م�سرية تقدمها، للن�ساء �حلق مثل 

�مل��ر�ك��ز، مب��ا يتنا�سب مع  �أع��ل��ى  �أن يتبو�أن  �ل��رج��ال يف 
قدر�تهن وموؤهاتهن".

وحتدثت عائ�سة �سيف �حلمر�ين خريجة جامعة ز�يد 
من @Mnawrah fame، حيث �أطلعت �حل�سور 
على و�سفتها �خلا�سة �لتي ميكن �أن ي�ستعني بها �ملرء 
ليربز �أف�سل ما فيه، وت�سمل مكوناتها: �أن تكون �سادًقا 
وتتو��سل  ل��اآخ��ري��ن  متفهًما  ت��ك��ون  و�أن  نف�سك  م��ع 
معهم. وقد �ختطت عائ�سة هذ� �لنهج فحققت �لنجاح 
يف عملها وحياتها.. وحققت �سهرة بعملها، ك� "منورة"، 

�لتي ت�ستخدمها ال�ستك�ساف �لروح �الإمار�تية.
�أكد على  �لذي  ب�سر،  �لطالب �سامل خالد بن  و�أعقبها 
م�سار  ب�سيط  فعل  غ��رَيرّ  كيف  �سارحاً  �لتطوع،  �أهمية 
�إىل  بالزهور  �جل��در�ن  تزيني  هاوياً  كونه  من  حياته، 
خ��و���س��ه جت����ارب ت��ط��وع��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ومم��ار���س��ة �إلقاء 
�خلطب و�الأحاديث يف �لفعاليات �لتي تعقدها موؤ�س�سات 
حكومية مهمة مثل ق�سر �حل�سن، ما مكنه يف �لنهاية 

من �حل�سول على وظيفة وهو ماز�ل طالباً.
بريجيت  �ل��دك��ت��ورة  كانت  �أي�����س��اً  �ملتحدثات  ب��ني  وم��ن 
هيو�رث، وهي عاملة بيئية لديها خربة و��سعة يف جمال 
�لبيئي  �لنظام  عن  حتدثت  حيث  �ل�سحر�وية،  �لبيئة 
�أك��رث من  �كت�ساف  "مت  �أن��ه  �الإم���ار�ت مو�سحة  لدولة 
دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  يف  غريب  نوع   400
موؤخر�ً، وقد متكنرّا موؤخر�ً من و�سفها، لكننا ال نز�ل 
�ملو�ئل و�الأنظمة  ال نعرف �سيًئا عن �حتياجاتها ونوع 
من  نتمكن  كي  عليها  نحافظ  �أن  يجب  �لتي  �لبيئية 
نقوم  �أو  �مل��و�ئ��ل،  نخ�سر  "نحن  و�أ���س��اف��ت:  حمايتها". 
مهددة  �ملخلوقات  وه��ذه  �أ�سغر،  قطع  �إىل  بتف�سيلها 

متاما مثل كثري من �الأنو�ع يف جميع �أنحاء �لعامل."
م�سرفة  هاربر،  �إليانور  لينيت  حتدثت  جانبها،  وم��ن 
جامعة  يف  �الأكادميية  و�لباحثة  �لعمومي"  "�لتعليم 
�لو�سول  كيفية  عن  بال�سوؤ�ل  �حل�سور  فبادهت  ز�ي��د 
�إىل  ت�سل  ق��د  �النخفا�ض  �سديدة  ح���ر�رة  درج���ات  �إىل 

�خلم�سني حتت �ل�سفر. 
�أم�ست  حيث  عا�ستها  مثرية  جتربة  للح�سور  وروت 
�جلنوبي،  �ل���ق���ط���ب  ع���ن���د  �ل�����ع�����امل،  ق�����اع  يف  ع����ام����ني 
�مليد�نية،  �لدر��سات  من  �لعديد  و�أج��رت  و�أنتاركتيكا، 
مبا يف تلك �ملتعلقة ب�سطوح �الأر�ض �ملتحركة يف �لغاف 

�ل�سخري، ومر�قبة تلوث �لهو�ء.
وقالت: "لقد دفعتنا ندرة �لطعام و�ملاء �إىل �لبقاء على 
�حلافة يف كل تفا�سيلنا �ليومية، فقد �أتيحت لنا كمية 
و�ل�سر�ب  و�لغ�سيل،  لا�ستحمام،  �ملياه  من  حم��دودة 
نر�قب  �أن  علينا  وك��ان  �سهر.  م��دى  على  ال�ستخد�مها 
�لطائر�ت  تكن  ت�سلنا حيث، مل  �لتي  �لغذ�ء  �إم��د�د�ت 
�لعام  �أك��رث من مرتني  �إلينا  �لطري�ن  من تتمكن من 
ب�سبب �لظروف �جلوية. �إىل �أن حتني حلظات �للطف 
كل  �لطازج  �لهو�ء  ون�ستن�سق  جميًا  �سيء  كل  فيكون 
�ل�سا�سعة من  �مل�����س��اح��ات  ب�����س��ري الأت���اأم���ل  و�أم����د  ي���وم، 

�الأر�ض يف وهي تخلد �إىل �ل�سكون و�ل�سكينة".
�أما مها ياقوت حرقو�ض، خريجة جامعة ز�يد و�خلبرية 
بنيويورك، فتحدثت عن  �ملتحدة  �الأمم  باإحدى جلان 
خال  عالياً  معنوياتها  رفعت  �لتي  �الإميانية  �لقفزة 
در��ستها باجلامعة، و�لتي مكنتها من �غتنام �لفر�ض، 
و�لتحديات  �ل�سعوبات  با�ستعر��ض  �حل�سور  و�أمتعت 

�لتي و�جهتها، وجنحت يف �لتغلب عليها. 
ق�سم  يف  �لطالبة  د�وود،  علي  زينب  حتدثت  و�أخ����ري�ً، 
حول  ز�ي��د  بجامعة  �الإن�سانية  و�خلدمات  �لنف�ض  علم 
جتربتها مع در��سة علم �لنف�ض و�لتخ�س�ض فيه، حيث 
�أجنا�سهم  �إىل ذلك حبها لفهم �لنا�ض مبختلف  دفعها 
�أقدر على فهم �الختافات بني  وثقافاتهم، ما جعلها 
معها.  و�لت�سامح  و�ل�سلوكيات  �الإن�سانية  �ملعتقد�ت 
وقالت �إنها مهتمة باإجر�ء �لبحوث، ال �سيما يف جمال 
طريقة  �لبحوث  ه��ذه  ت�سكل  حيث  �لعقلية،  �ل�سحة 
لانفتاح على �لنا�ض و�لتو��سل مع مكنونات نفو�سهم.  
طلبة  م��ن  �لباحثني  برنامج  �إىل  زينب  �ن�سمت  وق��د 
مرحلة �لبكالوريو�ض يف جامعتها و�أجرت در��سة بحثية 
حول �آر�ء �لطالبات ب�ساأن �حلرج �لذي ي�ست�سعرنه حيال 
�لتحدث عن �ل�سحة �لعقلية. وهي تعترب نف�سها د�عية 
مد�فعة عن �ل�سحة �لعقلية، وهدفها هو ن�سر �لوعي 
لت�سجيع  �لعقلية  �ل�سحة  �أه��م��ي��ة  ح��ول  �الإم�����ار�ت  يف 
وبدون  �أكرث عانية  ب�سكل  �لتحدث عنها  �لنا�ض على 

�خلوف من �لتعر�ض للحرج. 

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يفتتح معر�ض  معابر وممّرات 
املعر�ض ُيقام حتت اإ�سراف الفنان فالوندر يل؛ 
ويت�سّمن اأعمااًل للم�سورة الفوتوغرافية ليندا 
اأديل جودين، والفنانة الب�سرية �سبا قيزلبا�ض

•• اأبوظبي - الفجر

�أب��وظ��ب��ي، عن  ن��ي��وي��ورك  �الأك���ادمي���ي بجامعة  �ملتحف  �ل��ف��ن،  رو�ق  �أع��ل��ن   
ة  �ت" �سمن ’م�ساحة �مل�سروع‘، �ملن�سرّ �فتتاح �ملعر�ض �جلديد "معابر وممررّ
�لفن  رو�ق  يف  �لفني  �ملجتمع  �أف���ر�د  ينظمها  �لتي  للمعار�ض  �ملخ�س�سة 
بجامعة نيويورك �أبوظبي. وذلك �عتبار�ً من يوم �الأحد 10 مار�ض ولغاية 

يوم �لثاثاء 26 مار�ض 2019.
�لفني  و�لقيرّم  �لفنان  يل،  ف��اون��در  وتقييم  �إ���س��ر�ف  حتت  �ملعر�ض  وُي��ق��ام 
�الأمريكية بدبي؛  �لفن‘ يف �جلامعة  ’��ستوديو  �مل�ساعد لدى  و�لربوف�سور 
ن �أعمااًل حتمل توقيع �لفنانة و�مل�سورة �لفوتوغر�فية ليند� �أديل  ويت�سمرّ

جودين، و�لفنانة �لب�سرية �سبا قيزلبا�ض.
وبهذه �ملنا�سبة، قال فاوندر يل: "�خرتُت �لتعاون مع �لفنانتني ليند� �أديل 
و�لت�سابه  �لتباين  �أوج��ه  �لكثري من  لوجود  جودين و�سبا قيزلبا�ض نظر�ً 
فيما بينهما. حيث تعمل قيزلبا�ض على �بتكار ر�سومات �جلر�فيت �ملعقدة، 
فيما تركز جودين على �ل�سور �لفوتوغر�فية �مللونة و�ل�سخمة. ورغم هذه 
�لت�سابهات و�الختافات، تركز كلتا �لفنانتني على مو��سيع متنوعة مثل 
�حلقائق و�مل�سامني �الجتماعية و�ل�سيا�سية �لقا�سية و�ل�سعبة؛ كما �أنهما 
ين يف جمال عملهما؛ و�أنا �سعيد  �ن من �أبرز �لفنانني �ملتميرّزين و�ملجدرّ ُتعدرّ

جد�ً لتعاوين معهما يف هذ� �ملعر�ض �لفني �جلديد".
باالإ�سر�ف  عاماً   30 م��دى  على  جودين  �أدي��ل  ليند�  �لفنانة  ت  �هتمرّ وق��د 
و�ل��ت��ق��ي��ي��م �ل��ف��ن��ي ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����س��ور �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة �ل�سخمة 
�ملميز  عملها  خال  ومن  �أد�ئ��ي��اً.  طابعاً  حتمل  �لتي  بة  و�ملركرّ و�لتف�سيلية 
�أجن��زت��ه خال  �ل��ذي  �ل�سجرة" -  �ل��زرق��اء حت��ت  "�ل�سرتة  �حل��ايل بعنون 
�ملياه  ندرة  على  �ل�سوء  ت�سلرّط جودين  �لهند-  فولرب�يت يف  زمالة  منحة 
يتم  ��ة  ف��وت��وغ��ر�ف��يرّ ���س��وٍر  ع��رب  �لنهرية  و�لتجمعات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�الأن��ظ��م��ة 
ر�سدها بعد مو�سم �لرياح و�الأمطار �ملو�سمية. وت�ساهم �أعمال جودين يف 
�لعد�لة  قيم  وتر�سيخ  �ملختلفة،  و�الأجيال  �لتخ�س�سات  بني  �حلو�ر  تعزيز 
و�مل�ساو�ة �الجتماعية من خال �لتعليم و�لتعاون �لبنرّاء، وذلك من خال 
لة تارًة و�لعنا�سر �الإن�سائيرّة �ملبتكرة تارًة �أخرى.  �جلو�نب �لتف�سيلية �ملتاأ�سرّ
و�ستدمج جودين من خال معر�ض "معابر وممر�ت" بني �أعماٍل �أجنزتها 
خ��ال ف��رتة در��ستها مب��وج��ب منحة ف��ول��رب�ي��ت و�إب���د�ع���اٍت خُم��ت��ارة من 

جمموعتي �أعمال �سابقة 
مو��سيع  على  �أعمالها  يف  قيزلبا�ض  �سبا  �لفنانة  تركز  ثانية،  جهة  وم��ن 
ب��اإخ��ف��اء �مل��ام��ح �لقبيحة  �حل���دود و�ل��ق��ي��ود، م��ع �اله��ت��م��ام ب�سكٍل خ��ا���ض 
��م��ة و�مل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا، وذل����ك ع���رب �العتماد  �مل��رت��ب��ط��ة ب���االأر�����س���ي �ملُ��ق�����سرّ
�حل�سرية  �لتحتية  بالبنية  �ملرتبطة  �ملف�سلرّة  و�للم�سات  �حل��ل��ول  على 
و�لعمر�نية. ولكونها مو�طنة باك�ستانيرّة ن�ساأت وترعرعت يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و��ستكملت در��ستها �جلامعية يف كٍل من باك�ستان و�لواليات 
�حلقائق  ملناق�سة  جيد�ً  توؤهلها  فريدة  بخربة  قيزلبا�ض  وتتمتع  �ملتحدة. 
و�مل�سامني �الجتماعية �ل�سيا�سية يف منطقة جنوب �آ�سيا. وتقول قيزلبا�ض 
يف هذ� �ل�سياق: "�أقوم بر�سم هذه �ملو�قع الأغو�ض يف ��ستك�ساف هذه �حلدود 
ب�سيا�سة ف�سل د�ئمة  �لقابلة لاخرت�ق، و�لتي تت�سم دوماً  �ملُتخيرّلة وغري 

ومر�قبة م�ستمرة".
للغاية. حيث تركز  وتعمل كل من جودين وقيزلبا�ض وفق طرٍق متباينة 
جودين على �لر�سومات �لدقيقة و�حل�سا�سة و�ملعقدة و�أحادية �للون، و�لتي 
تغري �مل�ساهد بجمالها، ولكنها ت�سري يف �لوقت ذ�ته �إىل �مل�ساحات و�ملعابر 
�حلدودية �ملتوترة و�لتي تعرقل �لتو��سل بني �ل�سعوب، مثل �حلدود بني 
ومعقدة  �سخمة  باأنها  جودين  �أعمال  تت�سم  �ملقابل،  ويف  و�لهند.  باك�ستان 
على  �أعمالها  ت��رك��ز  حيث  ��ة.  ب��احل��ي��ويرّ وناب�سة  و����س��ح��ة  ب��األ��و�ن  ومفعمة 
مو��سيع متنوعة مثل �ل�سر�عات �لتي ن�سبت من �أجل �سون �أر��سي وتر�ب 
�لبلد�ن، وتعزيز �لتقدم �القت�سادي. وحتر�ض جودين، �لتي حتمل خربة يف 
جمال �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�لرق�ض �ملعا�سر و�الأعمال �لرتكيبيرّة، على 
ت�سخري بع�ض �جلو�نب من خربتها متعددة �لو�سائط وجت�سيدها يف �سوٍر 

تعك�ض مامح خا�سة للحظاٍت حمورية وحا�سمة.
و�ست�ست�سيف "م�ساحة �مل�سروع" معر�ض "معابر وممر�ت" ملدة 3 �أ�سابيع، 
بني يومي �ل�سبت و�خلمي�ض من �ل�ساعة 3 بعد �لظهر ولغاية 10 م�ساًء. 
ويتوىلرّ فريق عمل رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي �إد�رة "م�ساحة 
�مل�سروع" �ملوجودة د�خل مركز �لفنون يف �حلرم �جلامعي. وُتعد "م�ساحة 
�لفني  �ملجتمع  �أف��ر�د  ينظمها  �لتي  للمعار�ض  خم�س�سًة  ة  �مل�سروع" من�سرّ
"كاب�ستون"  �أبوظبي، مبا يف ذلك مهرجان  نيويورك  د�خل وحول جامعة 
�ل�سنوي ومعار�ض �لكليات وغري ذلك من م�ساريع �لفنانني �ملقيمني بدولة 
ة غري جتارية  �الإم��ار�ت. وتتمثرّل مهمة "م�ساحة �مل�سروع" يف توفري من�سرّ

للتجريب و�ال�ستك�ساف يف جمال �لفنون �لب�سرية.

يف خم�سة ف�سول ومئتي �سفحة

حممد بن حم يطلق كتاب االإمارات العربية املتحدة الطريق اإىل التميز
•• العني - الفجر

�لدكتور حممد بن م�سلم  �ل�سيخ  كتاب  �سدر موؤخر�ً 
�الحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ض  ع�سو  �ل��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن 
�ل�سابق �أمني عام منظمة �أم�سام يف �لاأمم �ملتحدة.. 
” �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لطريق  و�لكتاب بعنو�ن 
ف�سول  خم�سة  يف  �ل��ك��ت��اب  وي��ت��ن��اول  �لتميز“  �إىل 
وم��ئ��ت��ي ���س��ف��ح��ة، ق�����س��ة �ل��ن��ف��ط يف �الإم��������ار�ت منذ 
�حليوي  �مل��ورد  ه��ذ�  وم�ساهمة  �الآن  وحتى  �لبد�يات 
و��سرت�تيجية  �لتنموية..  �لطفرة  �إح���د�ث  يف  �ملهم 
�لقيادة �لر�سيدة يف جعل �ملو�رد خادمة خلطط �لنماء 

ويف خدمة �الن�سان �الإمار�تي.

ويتناول �لكتاب مر�حل �لتطور �لتنموي يف �الإمار�ت 
و�لتوجه �حلكيم بتنويع م�سادر ومو�رد �لوطن حتى 
ن�سل وفقاً لروؤية �الإمار�ت 2071  �إىل �لرقم �سفر 
�آخر  بت�سدير  �لنفط ونحتفل معاً  من �العتماد على 
برميل للنفط كما قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
�لنفط  ح��ك��اي��ة  �أول���ه���ا  ف�����س��ول  خم�سة  �ل��ك��ت��اب  ي�سم 
م��ن �ل��ب��د�ي��ة وح��ت��ى �ل��ي��وم، و�ل��ث��اين �مل���و�رد �لنفطية 
و�ل��ن��ه�����س��ة �الإم���ار�ت���ي���ة، و�ل��ث��ال��ث �ل��ن��ف��ط وحتديات 
�ملعار�ض  �الآن، و�خلام�ض  �مل�ستقبل  و�لر�بع  �مل�ستقبل، 
و�ملوؤمتر�ت �سناعة �إمار�تية بامتياز، ��ست�سافة �ك�سبو 

له من قبل عدة  �سدر  قد  بن حم  �ن  يذكر   .2020
�ملتحدة..  �ل��ع��رب��ي��ة  "�المار�ت  ك��ت��اب  منها  م��وؤل��ف��ات 
مل��ح��ات عن  وي��ت��ن��اول   ،2012 �لر�سيد" ع���ام  �حل��ك��م 
�ل�سلطة �لر�سيدة �لتي جعل �الإمار�ت عامة م�سيئة، 
و�أك�سبها مكانة مرموقة، �نتزعتها بالعزمية و�الإر�دة 
ب���رك���ب �لتقدم  �ل��ل��ح��اق  �ل�����س��ل��ب��ة و�ل��ت�����س��م��ي��م ع��ل��ى 
و�الزدهار . كتاب "�ل�سورى يف �المار�ت"، عام 2015 
�اللتز�م  يف  �الإمار�تية  للتجربة  حتليلي  عر�ض  وه��و 
�لقدم،  منذ  للحياة  و��سلوباً  للحكم  نهًجا  بال�سورى 
�لقيادة  بها  تعاملت  �ل��ت��ي  للخ�سو�سية  �إب���ر�ز  وف��ي��ه 
�ل�سورى،  مع  ب�سريتها  ونقاء  بحكمتها  �الإم���ار�ت  يف 

وتوظيف هذ� �لنهج توظيًفا �سليًما ودقيًقا.
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اأن نعرفك على فوائده  هل جربت القيام مب�ساج الراأ�ض قبل اليوم؟ بعد 
العديدة يف املقال التايل نوؤكد لك اأنك �سوف ترغب بالقيام به من اليوم!

به  للقيام  الالزمة  ال�سرورية  وما اخلطوات  الراأ�ض؟  م�ساج  فوائد  ما هي 
ب�سكل �سحيح؟ اإليك اأهم املعلومات:

على  القهوة  �سرب  يف  الإف���راط  اأ���س��رار 
املعدة

 ”livestrong“ ملوقع  وف��ق��اً  �ل��ن  يتكون 
و�ملركبات،  �لكيميائية  �مل��و�د  من  �لعديد  من 
مب�����ا يف ذل������ك �ل�����ده�����ون و�ل����ك����رب����وه����ي����در�ت 
�لنباتية  و�الأح��م��ا���ض  �الأم��ي��ن��ي��ة  و�الأح��م��ا���ض 
و�ملعادن،  و�لفيتامينات  �ألفينول  ت�سمى  �لتي 
�سحة  على  ت��وؤث��ر  �لتي  �لعنا�سر  �أن  ويعتقد 
�لكافيني  م�����ادة  ه���ي  �مل���ع���دة  وب���ط���ان���ة  �مل���ع���دة 

وحم�ض �لكلوروجينيك.
وخلق  �حلم�ض،  الإنتاج   �مل��ع��دة  �لقهوة  حتفز 
بيئة �أكرث حم�سية، وعلى �لرغم من �أن تلك 
تاأثريها غري و��سح  �لكيميائية ال يز�ل  �ملادة 
يف   1982 ع���ام  ن�����س��ر  ل��ت��ق��ري��ر  وف���ق���اً  �أن  �إال 
عدد�ً  �أن  �له�سمي” �أو�سح  �جلهاز  “�أمر��ض 
كان  للحم�ض  �ملنتجة  �لعالية  �مل�سروبات  من 
�ملعدة  حم�ض  �إنتاج   ع��ن  با�ستمر�ر  م�����س��وؤواًل 
�لكافيني  �ل��ت��ي حت��ت��وى  �مل�����س��روب��ات  مب��ا فيها 
معدين  حمتوى  �أي  �أو  �حل��ر�ري��ة  و�ل�سعر�ت 

�آخر.
ووفقاً لبحث علمي �آخر �أثبت �أن �لقهوة ت�سبب 

با�سم  �مل��ع��روف  �له�سمي  �جل��ه��از  ����س��ط��ر�ب 
ح��رق��ة �مل��ع��دة، و�ل����ذي ي��ح��دث ع��ن��دم��ا ت�سبح 
وت�سمح  �سعيفة  للمريء  �لعا�سرة  �لع�سلة 

الأحما�ض �ملعدة بالرجوع �إىل �ملريء،
 ميكن �أن يوؤدى هذ� �إىل تلف �الأن�سجة ومر�ض 
�مل��ريء، على  �أو �رجتاع  �جلزر �ملعدي �ملريئي، 
�لرغم من �أن هذ� ال عاقة له ببطانة �ملعدة.

اأ�سرار القهوة على التهاب املعدة
�ل��ت��ه��اب �مل��ع��دة ه��و �ل��ت��ه��اب ي��ح��دث يف بطانة 
�ملعدة، وت�سمل �أعر��سه ع�سر �له�سم، وحرقة 
ولون  و�ل��ق��يء  و�لغثيان،  �مل��ع��دة،  و�آالم  �مل��ع��دة، 

�لرب�ز �لد�كن.
�سرب �لكثري من �لقهوة قد يزيد من قابليتك 
لاإ�سابة ببكترييا �مللوية �لبو�بية، وقد يعمل 
�لتهاب �ملعدة على �ملدى �لبعيد يف �لتطور �إىل 

قرحة فيما بعد وهي حالة �أكرث خطورة.

اأ�سرار القهوة يف حدوث قرحة املعدة
قرح �ملعدة هي تقرحات تظهر يف بطانة �ملعدة، 
ب�سكل  �لقرحة  ت�سبب  �لقهوة  �أن  يعتقد  وال 

قد  �مل��ع��دة  على  �لقهوة  ت��اأث��ري  ول��ك��ن  مبا�سر، 
�ملعدة  �مل��وج��ودة يف  �لقرحة  تفاقم  �إىل  ي��وؤدى 
�أك��رث حم�سية  بيئة  تعزيز  بالفعل من خال 
لاأغ�سية  �ل��ع��ام��ة  بال�سحة  �ل�����س��رر  و�إحل����اق 

�ملخاطية يف �لقناة �له�سمية.

وخل�ض تقرير طبي �آخر ن�سر يف عام 2004، 
�أجرى على 10 �أ�سخا�ض من متناويل �لقهوة 
�ساربي  مل��ع��دة  �ملخاطية  �الأغ�سية  �أن  �كت�سف 
�أن  �إىل  ي�سري  نفاذية، مما  �أك��رث  كانت  �لقهوة 

تلف حدث يف �الأن�سجة.

اإذا كنت ممن يعانى من م�ساكل يف املعدة مثل القرحة اأو مر�ض اجلزر احلم�سي اأو حرقة املعدة خا�سة 
اإذا زادت اأعرا�سها بعد �سرب القهوة يجب جتنبها والتاأكد من الطبيب عما اإذا كان �سرب القهوة ميكن اأن 

يوؤثر على بطانة املعدة.

اأ�سرارها كثرية

 ال تفرط يف �سرب القهوة يف هذه احلالة

فوائد م�ساج الراأ�ض
�إن مل�ساج �لر�أ�ض �لعديد من �لفو�ئد �ل�سحية �ملذهلة، 
�جل�سم  و�أج��ه��زة  الأج����ز�ء  ب��ل  فح�سب،  لل�سعر  لي�ض 

�ملختلفة كذلك، وهذه �أهمها:

وال�سغوطات  ال��ت��وت��ر  م��ن  التخفيف   1-
النف�سية

ي�����س��اع��د م�����س��اج �ل���ر�أ����ض ع��ل��ى �ال���س��رتخ��اء وتخفيف 
ينتج  قد  �جل�سم  �أن  �إذ  �لنف�سية،  و�ل�سغوط  �لتوتر 
كميات كبرية من هرمون �لتوتر يف حاالت �ل�سغط 
�لنوم  يف  م�ساكل  ي�سبب  ق��د  �ل���ذي  �الأم���ر  �لنف�سي، 

و�له�سم!
وي�ساعد م�ساج �لر�أ�ض على �ال�سرتخاء وتخفيف 

�جل�سم،  يف  �لتوتر  ه��رم��ون  كميات 
م�ستويات  م���ن  ي���زي���د  ك��م��ا 

ويح�سن  �لطاقة 
ء  � د الأ �

�جل�سدي و�الإنتاجية عموماً.

ال�سقيقة عالج   2-
تعترب �ل�سقيقة من حاالت �ل�سد�ع �ملزعجة �لتي قد 

ت�سيب �لعديد من �الأ�سخا�ض حول �لعامل.
وي�ساعد م�ساج �لر�أ�ض على �سفاء �الأمل �ملزعج و�ل�سديد 
�لناجت عن هذه �حلالة عند تدليك �أماكن معينة يف 

منطقة �لر�أ�ض وحتى �لرقبة و�أعلى �لظهر.
�لدورة  تدفق  تعزيز  على  �ل��ر�أ���ض  م�ساج  ي�ساعد  كما 
عند  �ل�سقيقة  نوبات  من  �لتخفيف  وعلى  �لدموية 

�لقيام مب�ساج �لر�أ�ض بانتظام.

الدوران جهاز  �سحة  حت�سني   3-
بانتظام  �لر�أ�ض  �لقيام مب�ساج  ي�ساعد 
ع��ل��ى �حل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��غ��ط �لدم 
حت����ت �ل�������س���ي���ط���رة، وم���ن���ع �أي����ة 
�أع����ر������ض وم�����س��اع��ف��ات قد 
نتيجة  �ل�سخ�ض  ت�سيب 

�رتفاع �سغط �لدم.
�ملنتظم  �مل�����س��اج  �أن  �إذ 
حت�سني  على  ي�ساعد 
�ل����������دورة �ل���دم���وي���ة 
وتخفيف  وتنظيمها 
�لتوتر،  ه���رم���ون���ات 
�لتقليل  وب���ال���ت���ايل 
�الإ�سابة  فر�ض  م��ن 
�لقلب  ب�����اأم�����ر�������ض 

و�لكلى.

والب�سيالت ال�سعر  جذور  تقوية   4-
منو �ل�سعر �ل�سليم وعدم ت�ساقطه يحتاج لفروة ر�أ�ض 
�الأ�سا�ض،  من  قوية  وج��ذور  �سعر  وب�سيات  �سليمة 
�أنه  �إذ  �ل��ر�أ���ض على حتقيقه،  م�ساج  ي�ساعد  ما  وه��ذ� 
�سعر  �إن��ب��ات  �إع����ادة  ويحفز  ويغذيها  �جل���ذور  ي��ق��وي 

جديد قوي و�سحي.

الراأ�ض  فروة  يف  الدهون  اإفرازات  تنظيم   5-
الدهنية

�إن م�ساج �لر�أ�ض )�سو�ء مع زيوت �أو دون زيوت( لي�ض 
منا�سباً لفروة �لر�أ�ض �جلافة فح�سب، بل هو كذلك 

مفيد جد�ً لفروة �لر�أ�ض ذ�ت �لطبيعة �لدهنية.
�إذ ي�ساعد م�ساج �لر�أ�ض على توزيع �لدهون وتنظيم 
عمل �لغدد �لدهنية يف فروة �لر�أ�ض وذلك عرب منح 
دهون  فيها  �لر�أ�ض  ف��روة  ب��اأن  �سعور�ً  �لدهنية  �لغدد 

وزيوت كافية فيخف �إنتاج �لدهون من هذه �لغدد.

الراأ�ض فروة  ترطيب   6-
�إن ف�����روة �ل����ر�أ�����ض �جل���اف���ة حت��ف��ز من���و ���س��ع��ر جاف 
فروة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  يف  رغ��ب��ت  و�إذ�  ل���ذ�  ومتك�سر، 
�لقيام  يف�سل  جفاف،  وال  فيها  ق�سور  ال  ر�أ�س�سحية 
خا�ض  زيت  با�ستخد�م  منتظم  ب�سكل  �لر�أ�ض  مب�ساج 

مرة و�حدة �أ�سبوعياً.

ال�سعرة �سحة  حت�سني   7-
�إن ح��م��ام��ات �ل���زي���ت م��ف��ي��دة ج����د�ً ل��ل�����س��ع��ر، وزي���وت 
تدعيمها  عند  م�ساعف  ب�سكل  مفيدة  تكون  �ل�سعر 
مب�ساج �لر�أ�ض كذلك، فهذ� ي�ساعد فروة �لر�أ�ض على 
�مت�سا�ض �ملو�د �لغذ�ئية �ل�سرورية و�لازمة لنمو 

�سعر �سحي وقوي.
كما ي�ساعد م�ساج �لر�أ�ض على خف�ض فر�ض تعر�ض 

�ل�سعر للتك�سر و�لتق�سف.

فوائد اأخرى
ك��م��ا �أن مل�����س��اج �ل���ر�أ����ض ف���و�ئ���د �أخ�����رى ك���ث���رية، هذه 

�أهمها:
�الأرق. وعاج  �لنوم  • حت�سني 

�لوقت. مع  وتقويتها  �لذ�كرة  قدر�ت  • حت�سني 
�جلهاز  ����س��ط��ر�ب��ات  وع����اج  �ل��ت��ن��ف�����ض  حت�����س��ني   •

�لتنف�سي.
�ل�سموم  م��ن  �جل�����س��م  تخلي�ض  ع��ل��ى  �مل�����س��اع��دة   •

�ملرت�كمة.
�سحة  وحت�سني  �لر�أ�ض  لفروة  �لدم  تدفق  • تعزيز 

�ل�سعر عموماً نتيجة لذلك.

طريقة القيام مب�ساج الراأ�ض
ت�ستطيع حت�سيل فو�ئد م�ساج �لر�أ�ض �ملختلفة عرب 

�تباع �خلطو�ت �لتالية قبل �لقيام بغ�سيل �ل�سعر:
فروة  على  د�ئرية  بحركة  �أ�سابعك  بتحريك  • قم 

�لر�أ�ض.
�ل�سعر  م��ن  �سميكة  خ�����س��ات  ب��اإم�����س��اك  ق��م  ث��م   •
�تركه،  ث��م  قليًا  �خل���ارج  �إىل  �ل�سعر  و���س��د  بكفيك 

وكرر هذه �لعملية على كامل �سعر �لر�أ�ض.
خلف  �مل��ت��و�ج��دة  �جلمجمة  غ��م��از�ت  ع��ن  �ب��ح��ث   •
ثو�ين  ب�سعة  عليهما  و����س��غ��ط  �الأع��ل��ى  م��ن  �أذن��ي��ك 

فقط، وكرر �لعملية 3 مر�ت.
�الأ�سا�سية  �ل���زي���وت  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  وت�ستطيع   •

�لتالية و��ستخد�مها مل�ساج �لر�أ�ض:
�ل�سعيفة  �لدموية  �لدورة  لتح�سني  �لنعناع  • زيت 

يف �لفروة.
و�جلفاف  �حل��ك��ة  لتخفيف  �ل�ساي  �سجرة  زي��ت   •

وتنظيف فروة �لر�أ�ض.
�لر�أ�ض  ف��روة  �لتهابات  لتخفيف  �لبابوجن  زي��ت   •

وتخفيف �حلكة.
�لق�سرة. من  للتخل�ض  �لليمون  • زيت 

�ل�سعر. منو  لتحفيز  �خلروع  زيت  مع  �للوز  • زيت 
�لتدليك،  يف  �الأ�سا�سية  �ل��زي��وت  ��ستخدمت  �إذ�   •
�أو ترك  ب��ع��ده��ا م��ب��ا���س��رة  �ل�����س��ع��ر  ت�����س��ت��ط��ي��ع غ�����س��ل 
�لزيوت ب�سعة �ساعات لت�ستفيد منها �أكرث يف تغذية 

فروة �لر�أ�ض.

مهم لل�سعر ولأجزاء اجل�سم املختلفة

م�ساج الراأ�ض.. فوائد �سحية مذهلة

ن�سائح مهمة للوقاية
 من ال�سكتة القلبية

�لقلبية مبجموعة من عو�مل �خلطر،  بال�سكتة  �الإ�سابة  ترتبط خماطر 
�أو  �مل��ر�أة بت�سمم �حلمل،  �إ�سابة  �أو  �لدم و�لكول�سرتول،  �رتفاع �سغط  مثل 
�لزيادة �ملفرطة يف �لوزن. لكن باملقابل ميكنك تقليل هذه �ملخاطر، وحماية 

نف�سك من �ل�سكتة �لقلبية باتباع �لن�سائح �لتالية:
و�للحوم  �ل�سريعة  �الأطعمة  تناول  من  و�حلد  �لطعام،  يف  �مللح  تقليل   •

�مل�سنرّعة.
من  �أك��رث  �لنباتية  �لعنا�سر  على  يعتمد  �سحي  غ��ذ�ئ��ي  نظام  �ت��ب��اع   •

�حليو�نية.
بالدم. �ل�سكر  ن�سبة  • �سبط 

�لتدخني. عن  • �الإقاع 
و�حلركة. �لبدين  و�لن�ساط  �لريا�سية  �لتمارين  • ممار�سة 

يومياً. �ملاء  من  �أكو�ب   8 �إىل   6 • �سرب 
�أو ما  �ل�سر�يني تناول �الأ�سربين  • يف حال وجود خماطر تتعلرّق بان�سد�د 

يو�سي به �لطبيب من مذيبات �جللطات.
و�سبابية  �لتنميل،  مثل:  �ملبكرة  �ل�سكتة  لعامات  ج��ي��د�ً  �الن�����س��ات   •

�لروؤية �ملفاجئة، و�ل�سد�ع �حلاد، و�لدوخة.
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العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 333
، �لهند �جلن�سية  �ل�سيدة/ تنوير فاطمة حممد �سعيب خان  ليكن معلوما للجميع بان 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد : حممد �سعيب 
حممد حبيب خان - �لهند �جلن�سية يف �لرخ�سة )�ل�سا�سة �لف�سية لتجارة �الحبار ومو�د 

�لطباعة( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )762150( 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 743

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/حممد �بوبكر خور�سيد هندي �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ عبد�لر�سيد 
�مل�سماة  �ملهنية  �لرخ�سة  يف  وذلك  �جلن�سية  هندي  عبد�لر�سيد  �لرحمن  جميب 

)كافترييا نور�ن( مبوجب رخ�سة مهنية رقم )29943(
ل�سنة    )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ض 
�سوف  و�نه  للعلم  �العان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �سان  يف   2013
يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن 
لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
يف الدعوى رقم 2018/4412 جتاري جزئي - دبي

�ملدعي/مو�رد للتمويل
بوكالة �ملحامي/عي�سى �سامل ن�سيب للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية 

�ملعلن/�ملدعي عليه - حممد مبارك جمعه ز�يد �ملغيني 
�ع��اه فقد  �ملوقرة العمال �خل��ربة يف �لدعوى  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي 
لعقد  �سباحا  ع�سرة  �حلادية  �ل�ساعة  متام  يف   2019/3/12 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  حددنا 
�الجتماع �الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع 
، مكتب رقم 119. لذ� يطلب ح�سوركم  �الأول  �لطابق   ، �لفجر لاأعمال  ، مبنى  �ملطار 
�ملتعلقة  �مل�ستند�ت  كافة  �إح�سار  م��ع  �مل��ذك��ور  �الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و 
تطور�ت  وملتابعة  ��ستف�سار�ت  �ي��ة  ب�ساأن  ب��اأول  �وال  �خلبري  مر�جعة  وعليكم  بالدعوى، 

�جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستام �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور
االجتماع االول للخربة 

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
 الدعوى رقم 2018/4667 جتاري جزئي - دبي  

�ملدعية : بي �سيف ال�ست�سار�ت �الأمن و�ل�سامة  
�إعان �ملدعي عليها : �ل�سرح للمقاوالت - �ض ذ م م   

بالن�سر يف �لدعوى رقم 2018/4667 جتاري جزئي - دبي 
مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�سادر من �ملحكمة �البتد�ئية �ملوقرة فقد مت ندبي خبري� 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه وقد تقرر عقد جل�سة خربة هند�سية يوم �الثنني �ملو�فق 
2019/3/11 يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا مبكتبنا �لكائن يف دبي مبنطقة ديرة - 
مركز �أبوهيل �لتجاري - �لطابق �الأول - مكتب رقم )FL-05( ، هاتف : 2669246-
�ملوعد  �إىل مكتب �خلبري يف  لذ� يتوجب عليكم �حل�سور   04-2669245 : فاك�ض   04
يتم  �سوف  و�إال  �لدعوى  يف  ودفوع  دفاع  من  لديكم  ما  كافة  وتقدمي  �عاه  �ملذكور 

��ستكمال �عمال �خلربة حتى يف غيابكم.  
اخلبري الهند�سي/ زكريا حممود عبدالعليم 

اجتمـــاع خبــرة

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1732(

�ملنذر / �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه / �كيو�لينج ري�سورز ماناجمنت منطقة حرة - ذ م م

جمهويل حمل �الإقامة  
�لفا  و�ثنان  و�لبالغة )102.440( مائة  �اليجارية  للقيمة  �لكامل  بال�سد�د  نكلفكم 
�خلدمات  ور�سوم  �مل�سافة  �لقيمة  ل�سريبة  باالإ�سافة  درهما  و�ربعون  و�ربعمائة 
�ساأ�سطر  و�ال  ق��ان��وين  ب�سكل  �الن���ذ�ر  تبلغكم  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ثاثني   30 خ��ال 
مبطالبتكم  و�لق�سائية  �لقانونية  �الج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  ملوكلي  باالإ�سافة  ��سفا 

باالإخاء و�ل�سد�د للقيمة �اليجارية مع ت�سمينكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/135 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ض م ع  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae - 055/7016552 هاتف رقم 04/3874225 - موبايل رقم -
�ملنفذ �سده : رقية ح�سن عبد�هلل ��سكناين )�لو�لدة( - ب�سفته من ورثة �ملرحوم / بهمن �حمد بهمن حممد بهمن - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - يعلنو� جميعا على مكتب و�سي �لرتكة : �خلبري / عمر عبد�مللك ن�سري - �لكائن مببنى مول �لهنا 
�سنرت - �لطابق �لثاين - مكاتب �رقام  )228 ، 229( - بالقرب من دو�ر �ل�سطوة

بهمن  �أح��م��د  بهمن  ثريا   - بهمن  حممد  بهمن  �أح��م��د  بهمن  منال   - بهمن  حممد  بهمن  �أح��م��د  بهمن  �حمد   : �سدهم  �ملنفذ 
�ملو�فق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف   - بهمن  بهمن حممد  �أحمد  بهمن  - هاجر  بهمن  بهمن حممد  �أحمد  بهمن  �سارة   - بهمن  حممد 
�دناه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �اليام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/3/13
 )www.emiratesauction.ae( لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع 
�ن  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�سر  �مل��ز�د ب�سرط �ال تقل هذه  �لتالية لر�سوم  �ي��ام  �لع�سرة  �لثمن خال  �ملز�يدة �ن يزيد على  من 
�ر�ض وما عليها من  : عبارة عن  �ملمتلكات   �و�ساف  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ض  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم 
بناء - �ملنطقة : عيال نا�سر - رقم �الر�ض : 333 - رقم �لبلدية : 365 - 116 �مل�ساحة : 446.68 مرت مربع - �لقيمة �لكلية 

: 35.000.000.00 درهم  - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2018/54 تنفيذ عقاري   

 / رق��م  هاتف   - )ميانو(  فريمييزو   - �إيطاليا  ب��دول��ة   - �ل��دول��ة  خ��ارج   : عنو�نه   - جاردينو  فانتينا  �لتنفيذ:  طالب 
 -  3 �لطابق   - ليربتي  بناية   - �لقرهود   - للمحاماة  �ملا�سة  بالدولة/مكتب  �ملختار  وعنو�نها   -  003954215556
مكتب 304 - هاتف رقم / 042822278 - �ملنفذ �سده : دن�ساو تر�بينك�ض ليمتد - و�آخ��رون - عنو�نه :  �الإمار�ت 
- �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - جممع �عمار لاعمال - �ملبنى رقم 4 - �لطابق 3 - مكتب رقم 308 - �نه يف 
يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/13 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار 
www.( ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�
دخول  قبل  �الأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع 
و�مل�ساريف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �الإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف 
�يام  �لع�سرة  خ��ال  �لثمن  يزيد على  �ن  �مل��ز�ي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  ع�سرة  خ��ال 
�لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ح�سة يف وحدة عقارية - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �الر�ض : 
165 - رقم �ملبنى : 2  - ��سم �ملبنى : دي �ي �سي تاورز تي 2 - رقم �لوحدة : T2 - 1803 - م�ساحة �حل�سة : 69.25 

مرت مربع - قيمة �حل�سة : 869.295.75 درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/54 تنفيذ عقاري 

 / رق��م  هاتف   - )ميانو(  فريمييزو   - �إيطاليا  ب��دول��ة   - �ل��دول��ة  خ��ارج   : عنو�نه   - جاردينو  فانتينا  �لتنفيذ:  طالب 
 -  3 �لطابق   - ليربتي  بناية   - �لقرهود   - للمحاماة  �ملا�سة  بالدولة/مكتب  �ملختار  وعنو�نها   -  003954215556
مكتب 304 - هاتف رقم / 042822278 - �ملنفذ �سده : دن�ساو تر�بينك�ض ليمتد - و�آخ��رون - عنو�نه :  �الإمار�ت 
- �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - جممع �عمار لاعمال - �ملبنى رقم 4 - �لطابق 3 - مكتب رقم 308 - �نه يف 
يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/13 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار 
www.( ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�
دخول  قبل  �الأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع 
و�مل�ساريف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �الإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف 
�يام  �لع�سرة  خ��ال  �لثمن  يزيد على  �ن  �مل��ز�ي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  ع�سرة  خ��ال 
�لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ح�سة يف وحدة عقارية - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �الر�ض : 
165 - رقم �ملبنى : 2  - ��سم �ملبنى : دي �ي �سي تاورز تي 2 - رقم �لوحدة : T2 - 1803 - م�ساحة �حل�سة : 69.25 

مرت مربع - قيمة �حل�سة : 869.295.75 درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/439 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي )�ض م ع( 

2 - �لطابق �ل�ساد�ض وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة  عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - �عمار ��سكوير رقم 
و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن �ل�سارقة  �سارع قناة �لق�سباء برج �لهند - �لطابق 11 - مكتب 1112 

�ملنفذ �سده : �إلك�سندر بروكودين 
عنو�نه :  �إمارة �ل�سارقة - منطقة �لف�ست - فيا رقم )5( يعمل لدى �سركة �سيبرت�ن�ض لاإ�ستري�د و�لت�سدير 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/3/13 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ض مبنية - رقم �الر�ض : 68  - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �خلام�سة - �مل�ساحة : 180 مرت مربع - �ملقدرة ب��� 

)1.500.000( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2018/439 تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي )�ض م ع( 
2 - �لطابق �ل�ساد�ض وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة  عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - �عمار ��سكوير رقم 

و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن �ل�سارقة  �سارع قناة �لق�سباء برج �لهند - �لطابق 11 - مكتب 1112 
�ملنفذ �سده : �إلك�سندر بروكودين 

عنو�نه :  �إمارة �ل�سارقة - منطقة �لف�ست - فيا رقم )5( يعمل لدى �سركة �سيبرت�ن�ض لاإ�ستري�د و�لت�سدير 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/3/13 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ض مبنية - رقم �الر�ض : 68  - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �خلام�سة - �مل�ساحة : 180 مرت مربع - �ملقدرة ب��� 

)1.500.000( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/441 مدين جزئي 

حممد  فهد  وميثلها   - م  م  ذ  �ض   - لاإ�ستثمار  نيبون  عليه/1-�سفر  �ملدعي  �ىل 
للمحاماة  ح�سني  �ملدعي/حممود  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �ل��ق��رق   �سالح 
ح�سني  وميثله/فاطمة  �حمد  علي  ح�سني  حممود  ملالكه  �لقانونية  و�ال�ست�سار�ت 
علي �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من  وقدره )55240.5 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ 
2019/3/11 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/358  جتاري جزئي              

جمهول  �مل��ازم��ي   علي  ��سماعيل  �بر�هيم  عليه/1-عبد�هلل  �ملدعي  �ىل 
�سلطان  وميثله/علي   - للتمويل  م��و�رد  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�سامل �لكندي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   54381.56( وق���دره  مببلغ  عليه 
�ل�ساعة   2019/3/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.30
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/448  جتاري جزئي              

مبا  �القامة  حمل  جمهول  �روم��وج��ام  �ب��ار�ث��ي  عليه/1-فيجيندر  �ملدعي  �ىل 
جابر  �سليمان  حمد  نا�سر   / وميثله  ع  م  �ض   - �لتجاري  دب��ي  �ملدعي/بنك  �ن 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ل�سام�سي - قد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره����م(   298087.12( وق����دره  مببلغ 
بالنفاذ  �حلكم  �سمول  و  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2018/11/7 من   %12 و�لفائدة 
�ملعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2019/3/18 �ل�ساعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/112  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه/1- ديفاي�ض بي تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م  جمهول 
�أق��ام عليك  قد   - لتنظيم �حلفات  �يفوبيا  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مبا  حمل 
 681267( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة  12% م��ن تاريخ 
�ملو�فق  �الح���د   ي��وم  لها جل�سة  �ل��ت��ام.  وح���ددت  �ل�����س��د�د  �ال�ستحقاق وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة   2019/3/17
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
 اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/46 عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه /1- �سيد حممد �سيد عبد�لر�سا طباطبائي  جمهول حمل �القامة 
يو�سف   / م وميثله  م  ذ  �ض   - �لوطنية لا�ستثمار  �الإم���ار�ت  �سركة  �ملدعي/  �ن  مبا 
حممد ح�سن حممد �لبحر - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإ�سد�ر 
�حلكم باثبات �سحة �لتو�قيع على �تفاقية �لت�سوية �ملربمة بتاريخ 2011/1/4 بني 
كل من �ملدعية و�ملدعي عليه و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2019/3/31 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أي��ام على �الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/163  عمايل جزئي             

ذ م م جمهول حمل �القامة  �ملدعي عليه/1- مطعم ليفانت تي�ست -  �ىل 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  �ب��ر�ه��ي��م ج��ب��ل   �مل��دع��ي/حم��م��د �سبحي  �ن  مب��ا 
وتذكرة  درهم(   25683( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
 )MB189245384AE(ل�سكوى� رق��م  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة 
�ض    8.30 �ل�ساعة   2019/3/14 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
بالدعوى رقم 2018/2394 جتاري كلي دبي

�ىل �ملدعي عليها �لثانية/�سركة بايتور �لرتكية لاإن�ساء�ت و�لتعهد�ت �مل�ساهمة ، 
�الإبتد�ئية  دبي  قبل حمكمة  ، من  �أع��اه  بالدعوى  تعيننا خبري� ح�سابيا  على  بناء 
- �لد�ئرة �لكلية �لتجارية �الوىل - رقم )31( ، �ملدعي/�سيف �سعيد مطر بن بليلة، 
للمحاماة  �لنعيمي  ر����س��د  مكتب   - �لنعيمي  علي  ع��ب��د�هلل  �مل��ح��ام��ي/ر����س��د  بوكالة 
خربة  �جتماع  م��وع��د�  لكم  نحدد   ، الأعمالنا  و��ستكماال   ، �لقانونية  و�ال�ست�سار�ت 
مبكتبنا  وذل��ك   ، ظهر�   )12.00( �ل�ساعة   2019/3/12 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  ح�سابية 
بال�سارقة - بالعنو�ن �لتايل - �سارع �مللك عبد �لعزيز )�جلو�ز�ت ( بجو�ر �سيتي بنك - 
مقابل بنك �المار�ت دبي �لوطني - بناية �سيدلية �لفجر - مكتب رقم 301 - �لطابق 
�لثالث - هاتف : 5736924-06 وفاك�ض : 5736925-06 وهاتف 4822793-050 ، يرجى 

�حل�سور باملوعد وتقدمي كافة م�ستند�تكم. 
اخلبري املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�سايغ  

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ايه تي ايه ملواد البناء - �ض ذ م م   
�لعنو�ن : حمل ملك دبي لا�ستثمار - جبل علي - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 622560 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1041589 مبوجب 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ� 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �أع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها 
2019/2/27  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/27 وعلى من لديه 
�أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ميثاق لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن 
: مكتب رقم 308 ملك �ل�سيخ جمعه بن �حمد بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - �لقرهود 
-  هاتف : 2500781-04 فاك�ض : 2500782-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ميثاق لتدقيق احل�سابات
 - �ل مكتوم  �حمد بن جمعه  بن  �ل�سيخ جمعه  رقم 308 ملك  : مكتب  �لعنو�ن 
هذ�  مبوجب   04-2500782  : فاك�ض   04-2500781  : هاتف   - �لقرهود   - دي��رة 
�أعاه  باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور  �لتنمية �القت�سادية بدبي  تعلن د�ئرة 
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م  - �ض  البناء  ملواد  ايه  ايه تي  لت�سفية 
بتاريخ 2019/2/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/27  
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

�ىل �ملدعى عليه /توب ل�سناعات حقول �لنفط �ملحدودة - �ض م ح 
نعلمكم بان �ملدعي/ خدمات ترينتي �مليكانيكية - �ض ذ م م

يف �لدعوى رقم 2019/568 مدين جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :
�لقانونية  �لفائدة  مع  درهم(   319.126.00( وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حلكم   -1
بالر�سوم  عليه  �ملدعي  و�لز�م  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بو�قع 
�ل�سارقة �لد�ئرة  �أمام حمكمة  و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�سورك 
�الحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   )152( رقم  �لقاعة  �لثالثة  �جلزئية  و�لتجارية  �ملدنية 
�البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت ، وذلك يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/3/19  �ل�ساعة 8.30 �سباحا  وذلك 
للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك 

�سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
 اإعادة اإعالن بالن�سر باللغة العربية واالجنليزية  

�ىل �ملدعى عليه /�سركة �لو�حة لاجز�ء �ملعدنية �الن�سائية - �ض ذ م م  
نعلمكم بان �ملدعي/ �سركة �ل�سحر�ء لتجارة �ملعد�ت �لبرتولية 

يف �لدعوى رقم 2019/427 جتاري جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :
�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )70.640 درهم( �لفائدة �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د ، ب�سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�سادر 
يف �المر على عري�سة رقم 2019/288 �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام �لد�ئرة �جلزئية �لثانية بالقاعة رقم )151( مبحكمة 
�ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت ، وذلك يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/3/19 �ل�ساعة 
8.30 �سباحا  وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف 

حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
 اإعادة اإعالن بالن�سر للمدعي عليه باللغة العربية واالجنليزية  

�ىل �ملدعى عليه / �سركة �ل�سني لتجارة �سكر�ب �ملعادن - ذ م م 
نعلمكم بان �ملدعي/ حممد بن غليطة للتجارة - موؤ�س�سة فردية 

يف �لدعوى رقم 2019/527 جتاري جزئي.  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :
�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 449.983 درهما �ربعمائة وت�سعة و�ربعون �لف وت�سعمائة 
�ملطالبة وحتى  قيد  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  �لفائدة  درهما مع  وثمانون  وثاثة 

متام �ل�سد�د و�لز�م  �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ل�سارقة  مبحكمة  �لر�بعة  �جلزئية  �لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �البتد�ئية  �الحتادية 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت ، وذلك يوم �الربعاء  �ملو�فق 2019/3/20 �ل�ساعة 8.30 
�سباحا قاعة رقم 140  وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه - بو�سفك مدعي 

عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/6158 مدين جزئي  

�ملرفوعة من �ملدعي/ حممد زغلول حممد فتحي 
�ملدعي عليه / كرمي نبيل لوي�ض �ندرو��ض  

)ثاثون  درهم   30.000 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة  حكمت 
�لف درهم( وباأن يوؤدي له فائدة بو�قع 4% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
متام �ل�سد�د ب�سرط �ن ال جتاوز ��سل �لدين �ملق�سى به و�لزمته بامل�سروفات و�لر�سوم 

ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  
حكما قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لاعان ، وبفو�ت 
هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�سار �ليه و�ستتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية 

لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1586 ل�سنة 2018    
�ىل �ملحكوم عليه / �سركة مريتك ميدل �ي�ست - ذ م م  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �الإبتد�ئية قد ��سدرت بحقكم حكما  
بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )243007( درهم ، باالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %4 

من تاريخ 2014/4/26 حتى �ل�سد�د �لتام. 
ل�سالح �ملحكوم له/ �سركة مقر �لعامل لل�سفريات 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاه، لذ� 
حال  ويف  للن�سر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خال  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�سية  �لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
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املال والأعمال

اجتماع م�سغلي اجلولت ال�سياحة يف لندن
راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة تفوز 

بجائزة اأف�سل هيئة �سياحية لعام 2018 
•• راأ�س اخليمة  - الفجر

فئة  ع��ن  �لذهبية  �جل��ائ��زة  �ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ����ض  هيئة  ح�سدت 
�ل�سنوي  �الجتماع  خ��ال  وذل��ك   ،”2018 لعام  �سياحية  هيئة  “�أف�سل 
هذ�  لندن.  يف  �أقيم  �ل��ذي  �مل�ستقلني  �ل�سياحية  �جل��والت  م�سغلي  لر�بطة 
ومت تكرمي هيئة ر�أ�ض �خليمة بالو�سام �لذهبي يف حني نال مكتب �ل�سياحة 

�ال�سبانية �جلائزة �لف�سية، و�سياحة جنوب �أفريقيا �جلائزة �لربونزية.
جتمع “ر�بطة م�سغلي �جلوالت �ل�سياحية �مل�ستقلني” حتت مظلتها 120 
�سركة من �أبرز منظمي �جلوالت �ل�سياحية �مل�ستقلني يف بريطانيا، وتوفر 
الأع�سائها مبادئ توجيهية ل�سمان ��ستفادة �ملجتمعات �مل�سيفة من �ل�سفر ، 
و�حرت�م �لثقافات �ملحلية ، وحماية �لبيئة ، و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية 

�سمن وجهات �ل�سفر �ملختلفة.
ر�أ�ض  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  مطر  هيثم  ق��ال  �ل��ت��ك��رمي  على  وتعليقاً 
�ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���ض  هيئة  تفتخر  �ل�سياحة:”  لتنمية  �خليمة 
“ر�بطة م�سغلي  قبل  �لذهبية من  �لتكرمي و�حل�سول على �جلائزة  بهذ� 
�جلوالت �ل�سياحية �مل�ستقلني” �لتي لطاملا كانت �سريكاً ��سرت�تيجياً مهماً. 
لقد عملنا خال �ل�سنو�ت �ملا�سية على توطيد �رتباطنا مع ر�بطة م�سغلي 
�جلوالت �ل�سياحية �مل�ستقلني يف �ململكة �ملتحدة، و�سنبقى ملتزمني بالعمل 
ب�سكل وثيق مع �لر�بطة و�أع�سائها يف �مل�ستقبل. �إن تكرمي �لهيئة باجلائزة 
وجهودها  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل��ق��وي  ح�سورها  على  �سهادة  ه��و  �لذهبية 
ت�ستمر  �مل��ت��ن��وع��ة.   �ل�سياحية  وع��رو���س��ه��ا  ل��اأم��ارة  �ل��رتوي��ج  يف  �مل�ستمرة 
�ململكة �ملتحدة يف كونها �أحد �الأ�سو�ق �لدولية �لرئي�سية �مل�سدرة لل�سياحة 
�لقادمني  زو�ر  ع��دد  زي���ادة  �إىل  نهدف  فاإننا  ل��ذ�  ر�أ����ض �خليمة،  �إم���ارة  �إىل 
2019 من خال تعزيز �ل�سر�كات �لت�سويقية  20% يف عام  منها بن�سبة 

و�لتجارية �ملختلفة«.
وقالت كيت كينوود �ملديرة �لتنفيذية لر�بطة م�سغلي �جلوالت �ل�سياحية 
�مل�ستقلني: “ي�سرنا تكرمي �سركائنا �لتجاريني و�ملكاتب �ل�سياحية �ملختلفة 
على خدماتهم ودعمهم �مل�ستمر للر�بطة وم�سغلي �لرحات ووكاء �ل�سفر 
على  عمائنا  م��ن  تعليق   13،000 م��ن  �أك��رث  �الآن  لدينا  لها.  �لتابعني 
، حيث �أ�سبح �ملوقع من�سة مثالية   AITO.com موقعنا �اللكرتوين
�ملتخ�س�سني  �ل��رح��ات  م�سغلي  ح��ول  و�الأف��ك��ار  �ملعلومات  على  للح�سول 

ووجهات �ل�سفر و�لتجارب �ملميزة«.
�إبر�م  عن  �ملا�سي  �لعام  �ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���ض  هيئة  و�أعلنت  ه��ذ� 
�تفاقية �سر�كة جديدة مع “ر�بطة م�سغلي �جلوالت �ل�سياحية �مل�ستقلني” 
للتعاون يف تنفيذ م�سروع “بروتيكت« »PROTECT«، �ملبادرة �لتي مت 
ر�عياً  مبوجبها  �لهيئة  وت�سبح   ، �سري”  “جامعة  مع  بالتعاون  �إطاقها 
وكانت   .2019-  2018 لعام  �لر�بطة  لدى  �مل�ستد�مة  لل�سياحة  ر�سمياً 
ترمز  �ل��ذي  “بروتيكت  م�سروع  �أطلقتا  ق��د  �سري”  و”جامعة  �ل��ر�ب��ط��ة 
�ل�سياحة؛  باملو�رد؛  �لتوعية  �إىل”�لنا�ض؛  �الإجنليزية  باللغة  ��سمه  حروف 
�الأع�ساء  ت�سجيع  يف  �مل�ساهمة  ب��ه��دف  �لغد”  �لطبيعة؛  ���س��ون  �لبيئة؛ 
�مل�ستد�مة  �ل�سياحة  �سعيد  على  �أف�سل  ممار�سات  �عتماد  نحو  و�إر�سادهم 

و�لرتكيز على حماية �لبيئة يف �ملناطق �لتي يزورها عماوؤهم. 
�ل�سياحية  “ر�بطة م�سغلي �جل��والت  ر�أ���ض �خليمة موؤمتر  ��ست�سافت  كما 
�مل�ستقلني” �ل�سنوي �لعاملي يف نوفمرب 2018، حيث ح�سر ما يزيد عن 
120 مدعو من �أبرز �سركات �ل�سفر يف �ململكة �ملتحدة �إىل �الإمارة لتعريفهم 

بالوجهة �ملتميزة وما تقدمه من عرو�ض �سياحية وترفيهية متنوعة.
وو���س��ل ت��ع��د�د �ل����زو�ر �ل��ق��ادم��ني م��ن �ململكة �مل��ت��ح��دة خ��ال 2018 �إىل 
�الأ�سو�ق  �أك��رب  ثالث  %11.5؛ مما جعلها  ن�سبته  بنمو  ز�ئ��ر�ً   63،054

�مل�سدرة لل�سياحة الإمارة ر�أ�ض �خليمة.

»الفجرية للموارد الطبيعية« تنهي ا�ستعداداتها 
الطالق امللتقى الدويل للتعدين يف ن�سخته ال�سابعة

•• الفجرية -وام:

ك�سفت موؤ�س�سة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية عن ��ستكمال كافة �ال�ستعد�د�ت 
النطاق ملتقى “ �لفجرية �لدويل للتعدين 2019 “ يف ن�سخته �ل�سابعة 
�ل�سرقي ع�سو  �ل�سيخ حمد بن حممد  �ل�سمو  برعاية �ساحب  يقام  و�ل��ذي 
�ملجل�ض �الأعلى حاكم �لفجرية يف �لفرتة من 18 حتى 20 مار�ض �جلاري 
�ل�سحفي  �ملوؤمتر  “ جاء ذلك خال  �لت�سامح  �أر���ض  “�الإمار�ت  �سعار  حتت 
�لذي عقدته �ملوؤ�س�سة يف مقرها �م�ض لت�سليط �ل�سوء على مامح وتفا�سيل 
ك��ب��ار �خلرب�ء  �ل��ت��ي جت��م��ع   �ملن�سة  للتعدين”  �ل���دويل  �ل��ف��ج��رية  “ملتقى 
و�ملخت�سني و�مل�ستثمرين و�مل�سوؤولني وذوي �الهتمام بالقطاع �لتعديني من 

خمتلف بلد�ن �لعامل.
موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �الفخم  �سيف  حممد  �ملهند�ض  �سعادة  و�أع��رب 
�لطبيعية  للمو�رد  �لفجرية  موؤ�س�سة  فخر  عن  �لطبيعية  للمو�رد  �لفجرية 
للعام �ل�سابع على �لتو�يل بتنظيم �مللتقى و�ملعر�ض �مل�ساحب له بالتعاون مع 

وز�رة �لطاقة و�ل�سناعة و�ملنظمة �لعربية للتنمية �ل�سناعية و�لتعدين.
�ل�سابعة  �ل��دورة  الإط��اق  �ال�ستعد�د�ت  جميع  من  �نتهت  �ملوؤ�س�سة  �إن  وق��ال 
و�مل�ساركات  �لتطوير  جو�نب  من  �لعديد  �لعام  هذ�  �سي�سهد  �لذي  للملتقى 
�ملتميزة باعتباره حدث �سنوي لعر�ض �الأفكار و�مل�ساريع و�الأن�سطة �لتعدينية 
�لتحديات  �أب��رز  �لعامل لبحث  حيث تلتقي فيه �سخ�سيات من خمتلف دول 
�ل�سركات  بني  �لتو��سل  ولتعزيز  �لتعديني  �ال�ستثمار  تنمية  تو�جه  �لتي 

�ملحلية و�لدولية لدعم قطاع �لتعدين وتطويره.
ف��ر���ض عمل جديدة  ت��وف��ري  �ل�����س��وء على  ت�سليط  ه��و  �ل��ه��دف  �إن  و�أ���س��اف 
وت�سجيع ��ستخد�م م�سادر �لطاقة �ملتجددة يف �لقطاع �لتعديني و�ل�سناعي 
�لتعدين  بقطاع  �لعاقة  ذ�ت  �لتكنولوجيا �حلديثة  ونقل  وتبادل �خلرب�ت 
لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة من خال �?عادة تدوير �ملخلفات �لتعدينية خللق 
�سناعات جديدة وكذلك حتديث �لقو�نني و�لت�سريعات لاإ�ستثمار �لتعديني 
وتعزيز دور �ل�سناعات �لتعدينية للرفع من �لقيمة �مل�سافة.. م�سري� �ىل �أن 
�مللتقى �سي�سهد ح�سور� حكوميا و��سعا بهدف تعزيز قنو�ت �لتو��سل مع �أبرز 
رو�د قطاع �لتعدين وتبادل �أحدث �خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات ور�سم مامح 
�مل�ستقبل. من جانبه قال �سعادة �ملهند�ض علي قا�سم �ملدير �لعام للموؤ�س�سة �إن 
�لفر�ض �ال�ستثمارية وتعزيز �البتكار وريادة  �مللتقى يعد حدثا مهما خللق 
�ملخت�سني  م��ن  وكوكبة  �خل���رب�ء  م��ن  نخبة  مب�ساركة  و�سيحظى  �الأع��م��ال 
ورجال �الأعمال و�مل�ستثمرين و�أ�سحاب �مل�ساريع �لريادية من �ملجتمع �ملحلي 
�الأول  �ليوم  �أن  موؤكد�  و�ال�ستثمار  و�ل�سناعة  �لتعدين  جم��ال  يف  و�ل��دويل 
للملتقى �سوف ي�سهد توقيع عدد من �التفاقيات و�ل�سر�كات �ال�سرت�تيجية 
�لتحوالت  مو�كبة  يف  �لفاعلة  و�لدولية  �حلكومية  �جلهات  من  نخبة  مع 
م�سروعات  الإجن���از  �ملبا�سر  �لتعديني  باال�ستثمار  �ل�سلة  ذ�ت  �مل�ستقبلية 

�لتنمية �مل�ستد�مة وبحث �آفاق �لتعاون بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض.

% لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 ارتفاع �سايف اأرباح م�سرف عجمان بن�سبة 28.2 

بالتعاون مع مالية عجمان و �سركة اأي جي لال�ست�سارات

غرفة عجمان تنظم ندوة الفح�ض ال�سريبي وما بعد االإقرار ال�سريبي
•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
“ �لفح�ض  بعنو�ن  ومالية  قانونية  ن��دوة 
�ل�سريبي”  �الإق�����ر�ر  وم��اب��ع��د  �ل�سريبي 
�مل��ال��ي��ة يف عجمان  د�ئ�����رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�سركة �أي جي لا�ست�سار�ت �ملالية، وذلك 
بهدف  �لقانونية  ن��دو�ت��ه��ا  �سل�سلة  �سمن 
�لقانوين الأع�ساء  و�لوعي  �لتثقيف  زيادة 
�لغرفة وجمتمع �الأع��م��ال يف �الإم���ارة مبا 
ت�سمن  حم��ف��زة  ��ستثمارية  بيئة  ي�سمن 

��ستد�مة وتطور �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات. 
ح�سر �لندوة �لتي �أقيمت يف فندق �سر�ي 
ع���ج���م���ان، ع���ب���د �هلل ع���م���ر �مل�����رزوق�����ي – 
ت�سجيل  خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملويجعي  و�أح��م��د  و�مل��ع��ام��ات  �لع�سوية 
بغرفة  �لقانونية  �خل��دم��ات  �إد�رة  مدير   �
�إد�رة  م���دي���ر  ي���ون�������ض  وف��ي�����س��ل  ع���ج���م���ان 
�ملالية،  ب����د�ئ����رة  �حل��ك��وم��ي��ة  �الإي����������ر�د�ت 
م�ساركاً   150 م��ن  �أك���رث  �ل��ن��دوة  وح�سر 
�الأع�����م�����ال ومم���ث���ل���ي �جلهات  م����ن رج������ال 
�حلكومية و��سحاب �ل�سركات و�ملحا�سبني 
�لندوة،  مبو�سوع  و�ملهتمني  و�ملحاميني 
وقدم �لندوة مي�سال معماري خبري مدرب 

يف جمال �ملحا�سبة و�لتدقيق و�ل�سر�ئب.
غرفة  �أن  �مل������رزوق������ي،  �هلل  ع���ب���د  و�أك��������د 
ل�سل�سلة  خ��ا���س��ة  �أه��م��ي��ة  ت����ويل  ع��ج��م��ان 
كافة  ومتابعة  و�ملالية  �لقانونية  �لندو�ت 
ت��ه��م جم��ت��م��ع �الأعمال  �ل��ت��ي  �مل�����س��ت��ج��د�ت 
�ل��وع��ي �لقانوين  يف �الإم���ارة بهدف زي���ادة 
و�ملايل و�إطاع �أ�سحاب �ل�سركات و�ملعنيني 
�ملرتبطة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ن��و�ح��ي  مبختلف 
�ل��ع��م��ل، ال���س��ي��م��ا ح���ول �سريبة  ب��اأن��ظ��م��ة 

�لقيمة �مل�سافة و�آليات �لتعامل معها.

و�أ�ساد بالتعاون �لو��سح يف تنفيذ �لندو�ت 
�لقانونية مع �جلهات �حلكومية و�خلا�سة 
�الأمر �لذي يعك�ض �أهمية �لندو�ت ودورها 
�القت�سادي  �ل���ق���ط���اع  وت��ن��م��ي��ة  دع�����م  يف 
و�لو�جبات لقطاع  و�لتعرف على �حلقوق 

�الأعمال ككل.
�ملويجعي  خليفة  �أحمد  �و�سح  جانبه  من 
�لتعاون بني  ث��م��ر�ت  �أوىل  تعد  �ل��ن��دوة  �ن 
�ل��غ��رف��ة ود�ئ�����رة �مل��ال��ي��ة و���س��رك��ة �أي جي 
ل��ا���س��ت�����س��ار�ت، و�ك���د ع��ل��ى �ه��م��ي��ة �لندوة 
�جلو�نب  مبختلف  �ل��ت��ع��ري��ف  يف  ودوره����ا 
�خلا�سة ب�سريبة �لقيمة و�مل�سافة و�أثرها 
على �القت�ساد وكذلك �لتعريف باخلطو�ت 
و�آليات  �ل�سريبي  �الق��ر�ر  لتقدمي  �ملتبعة 

�خلا�سعة  للن�ساطات  �ل�سريبة  ��سرتجاع 
�ل�سريبي  �لتهرب  وتو�بع  �ل�سفر،  لن�سبة 
�لهيئة  م��وظ��ف��ي  م���ع  �ل���ت���ع���اون  و�ه���م���ي���ة 
�ل���وك���اء  ودور  ل���ل�������س���ر�ئ���ب  �الحت�����ادي�����ة 
بكلمة  �لندوة  و��ستهلت  هذ�  �ل�سريبيني. 
يف  �لقانونية  �خلدمات  �إد�رة  ق�سم  رئي�ض 
� عريف  �ملطرو�سي  � هندي  غرفة عجمان 
�أن  و�أك��د  باحل�سور  خالها  رحب  �لندوة، 
غرفة عجمان حري�سة على مو�كبة كافة 
�مل��و����س��ي��ع �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��م �سريحة 
كبرية من �ملجتمع وخا�سة �ع�ساء �لغرفة 
و�مل�ستثمرين  ب���االم���ارة  �الع��م��ال  ورج����ال 

و�لقانونيني وطلبة �جلامعات.
ت��ن��اول��ت �ل��ن��دوة ن��ب��ذة ع��ن ق��ان��ون �سريبة 

و�ملنافع  و�الأ�����س����ب����اب  �مل�������س���اف���ة  �ل��ق��ي��م��ة 
ذلك  وم����ردود  تطبيقه  م��ن  �الق��ت�����س��ادي��ة 
علي قطاعات �الأعمال و�أثر �لتطبيق ب�سكل 
ع���ام، و�أه��م��ي��ة �الم��ت��ث��ال ل��ق��ان��ون �سريبة 
و�جبات  م��ن  يتبعه  وم��ا  �مل�سافة  �لقيمة 
وم�سئوليات على د�فعي �ل�سر�ئب وتو�بع 
عدم تنفيذ ما جاءت به مو�د �لقانون من 
�لتدقيق  و�أن��و�ع  �لهيئة،  غر�مات تفر�سها 
م��ن حيث  �لهيئة  ب��ه موظفي  يقوم  �ل��ذي 
�لتقدمي  عند  �لتدقيق  �أو  �لعام  �لتدقيق 
للن�ساطات  �ل�����س��ري��ب��ة  �����س���رتج���اع  ع��ل��ى 
من  غ��ريه��ا  �أو  �ل�سفر  لن�سبة  �خلا�سعة 
�أن����و�ع �ل��ت��دق��ي��ق. و�أط��ل��ع �مل�����س��ارك��ون على 
�أهمية تخطيط �ملوؤ�س�سات �لعامة و�خلا�سة 

ل��ل��خ�����س��وع ل��ل��ف��ح�����ض م����ن ح���ي���ث جتهيز 
ما  الإثبات  �لازمة  و�مل�ستند�ت  �حل�سابات 
�ق��ر�ر�ت �سريبية وكيفية  مت تقدميه من 
�ل�سركات  قبل  م��ن  �الع����د�د  عملية  �إد�رة 
للقانون  �الم��ت��ث��ال  يحقق  �ل���ذى  بال�سكل 
وتفادي �أي غر�مات �أو عقوبات ب�سبب عدم 
قبل  من  �لفح�ض  �أعمال  وب��دء  �المتثال، 
�نتهاء  بعد  لل�سر�ئب  �الحت��ادي��ة  �لهيئة 
عام �سريبي كامل و�أهم ما يطلب موظفي 
ح�سابات  م��ن  عليه  �الط����اع  م��ن  �لهيئة 
�لهيئة  مدققي  و�ساحيات  وم�ستند�ت، 
وك��ي��ف��ي��ة �إمت����ام �ل��ف��ح�����ض �ل�����س��ري��ب��ي وما 
قبوله  �أو  عنه  �ال�ستعام  للخا�سع  يحق 
�إمتثال  كيفية  �ملحا�سر  و���س��رح  رف�سه  �أو 
�الأخرى  و�لقطاعات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
له  و�لتح�سري  �لفح�ض  ب�����س��اأن  ل��ل��ق��ان��ون 

و�لتعاون مع موظفي �لهيئة.
�ل�سريبي  �ل���ت���ه���رب  �ل����ن����دوة  وت�����س��م��ن��ت 
يتوفر  وم��ا  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �الأدب��ي��ة  وتبعاته 
لدي �لهيئة من مقومات وما يوجد لديها 
�أنو�ع  من �ع��د�د�ت للت�سدي الأى نوع من 

�لتهرب.
�ل���ت���اأك���ي���د ع���ل���ي دور  �ل����ن����دوة مت  وخ������ال 
�أ�سا�سي  ك�����س��ري��ك  �ل�����س��ري��ب��ي��ني  �ل���وك���اء 
ت�سهيل  يف  لل�سر�ئب  �الحت���ادي���ة  للهيئة 
عملية �لت�سجيل و�الن�سياع لكافة ما جاء 
به �ملر�سوم بقانون رقم 8 ل�سريبة �لقيمة 
حلقه  وم���ا  �لتنفيذية  والئ��ح��ت��ه  �مل�����س��اف��ة 
�لوكاء  ودور  ق����ر�ر�ت،  �أو  تف�سري�ت  م��ن 
وم�ساعدة  �ل��ف��ح�����ض  م��ه��م��ة  ت�����س��ه��ي��ل  يف 
وت��خ��ط��ي��ط كافة  ت��ن��ظ��ي��م  �خل��ا���س��ع��ني يف 
يحقق  �ل��ذي  بال�سكل  �ل�سريبية  �أم��وره��م 
للدولة  �لفائدة  ويحقق  �جلميع  �أه���د�ف 

وللخا�سعني.

 نظمتها اقت�سادية عجمان بالتعاون مع �سندوق خليفة

ور�سة يف عجمان بعنوان »كيف تبداأ م�سروعك؟«

خال �سل�سة �لور�ض و�للقاء�ت �مل�ستمرة 
مع رو�د �الأعمال على تو�سيح �لقو�نني 
و�الإجر�ء�ت �حلكومية �ملتعلقة بتاأ�سي�ض 
�الأعمال، �إ�سافًة �إىل ت�سليط �ل�سوء على 
تقدمها  �لتي  و�لت�سهيات  �الم��ت��ي��از�ت 
�الأخرى  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �ل��د�ئ��رة 

لرو�د �الأعمال.
مدير  �لرميثي،  �أح��م��د  �أك��د  جانبه  م��ن 

يف  �الأع����م����ال  رو�د  ت��ط��وي��ر  �إد�رة  �أول 
�ل�������س���ن���دوق، ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �مل�����س��ارك��ة يف 
�أ�سا�سي  ب�سكل  تهدف  �لتي  �لعمل  ور���ض 
�الأع����م����ال،  ري�������ادة  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز  �إىل 
�الأفكار  و�أ���س��ح��اب  �الأع��م��ال  رو�د  ورف���د 
�لرئي�سة  باملعلومات  �جلديدة  و�مل�ساريع 
�أعمالهم  يف  �الأ�سا�ض  حجر  ت�سكل  �لتي 
و�ملتو�سطة،  �ل�����س��غ��رية  وم�����س��اري��ع��ه��م 

�أه��م��ي��ة �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي و�سل  �إىل  م�����س��ري�ً 
�إليها �ل�سندوق كنموذج حملي وعاملي يف 
دعم رو�د �الأعمال �ل�سباب، وحثهم على 
م�ساريعهم،  تنفيذ  يف  و�البتكار  �الب��د�ع 
����س��ت��م��ر�ري��ت��ه��ا و�سمان  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

��ستد�مة منوها.
رئي�سني،  جانبني  �لور�سة  ت�سمنت  وقد 
خليفة  ب�������س���ن���دوق  �ل���ت���ع���ري���ف  �الأول 

و�لتمويلية  �ال���س��ت�����س��اري��ة  و�خل���دم���ات 
الأ�سحاب  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
تدريب  �ل����ث����اين  و�جل����ان����ب  �مل�������س���اري���ع، 
تاأ�سي�ض  �أ����س���ا����س���ي���ات  ع���ل���ى  �مل�������س���ارك���ني 
�الأعمال، من خال تطبيقات عملية يف 
حماور �لتخطيط و�لت�سويق و�ملحا�سبة 
تاأتي  حيث  �مل�����س��روع،  و�إد�رة  و�ملناف�سة 
�مل�سرتكة  �جلهود  �إط��ار  يف  �لور�سة  هذه 

•• عجمان-الفجر: 

على  �حلائز  عجمان،  م�سرف  �أم�ض  �أعلن 
تقدير�ً  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات  موؤ�س�سة  ج��ائ��زة 
�مل�سرفية  �ل���ت���ج���رب���ة  ب�����اإث�����ر�ء  الل���ت���ز�م���ه 
�مل��ال��ي��ة لل�سنة  ن��ت��ائ��ج��ه  �الإ����س���ام���ي���ة، ع���ن 
و�لتي   ،2018 دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية 
�أد�ء  يف  �الإيجابي  �لزخم  ��ستمر�ر  �أظهرت 
�مل�����س��رف. و�أف�����س��ح م�����س��رف ع��ج��م��ان عن 
170 م��ل��ي��ون درهم  ب��ل��غ��ت  �أرب�����اح  حت��ق��ي��ق 
 ،2018 دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�سنة 
قد  ك����ان  دره�����م  م��ل��ي��ون   132،6 م��ق��اب��ل 
�ل��ف��رتة من  نف�ض  خ��ال  �مل�����س��رف  حققها 
�سمو  ث��م��ن  �الج��ت��م��اع  وخ����ال    .2017
�ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي نائب رئي�ض 
�لنجاحات  �إد�رة م�سرف عجمان،   جمل�ض 
كموؤ�س�سة  �مل�سرف  يحققها  �لتي  �ملتو��سلة 
�مل�سريف، وم�ستوى  �لقطاع  ر�ئدة يف  مالية 
م�سرف  جن��ح  �ل���ذي  و�لتناف�سية  �ل��ت��ق��دم 
ب��ل��وغ م�ستويات  ن��ح��و  �إح�����ر�زه  ع��ج��م��ان يف 
على  �مل�����س��ريف  و�لتميز  �لنمو  م��ن  ج��دي��دة 
�إىل  �سموه  و�أ���س��ار  �ملا�سية.  �ل�سنو�ت  م��د�ر 
�أن �لعام �ملايل �ل�سابق كان متميز�ً من كافة 
�أن  “�أود يف هذ� �الإط��ار  �جلو�نب، م�سيفاً: 
�أهنيء كافة �لقياد�ت و�لكو�در من موظفي 
�مل�سرف على �جلهود �ملتميزة خال �لعام، 
و�أثمن ثقة عماء م�سرف عجمان. وبف�سل 
�سمو  وتوجيهات  �مل�ستمر  م�ساهمينا  دع��م 

فاإننا  �الإد�رة،  جمل�ض  رئي�ض  عمار  �ل�سيخ 
�ملتو�لية  جناحاتنا  حتقيق  يف  م�ستمرون 
�الحتياجات  تلبية  يف  �مل�ستويات  كافة  على 
�مل��ت��ن��وع��ة ل��ق��اع��دة ع��م��ائ��ن��ا �مل��ت��ن��ام��ي��ة ويف 
ومكافاآت  وح��و�ف��ز  ري��ادي��ة  منتجات  توفري 

مذهلة وجتربة م�سرفية متميزة.«
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �ل�����س��ي��د حم��م��د �أم���ريي، 
عجمان:   مل�������س���رف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������ض 
لل�سنة  ع��ج��م��ان  م�����س��رف  ن��ت��ائ��ج  “تعك�ض 
�ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 �أد�ًء 
قوياً وثابتاً عرب خمتلف �لقطاعات. وياأتي 
�أكرب  كفاءة  بتحقيق  �لتز�منا  بف�سل  ذل��ك 
م��ن خ���ال �ال���س��ت��ف��ادة �مل��ث��ل��ى م��ن مو�ردنا 
وهيكل ر�أ�ض �ملال، و�سيلعب �لتاأثري �ملتز�يد 
للتقنيات �لرقمية على �إد�رة حمفظتنا من 
يف  حا�سماً  دور�ً  �لعماء  وح��ل��ول  �ملنتجات 
ه��ذ� �خل�����س��و���ض. ومي��ث��ل حتقيق �إي����ر�د�ت 
بالن�سبة  �أ�سا�سية  �أول��وي��ة  ب��اجل��ودة  تت�سم 
لنا ونحن من�سي قدماً يف خدمة عمائنا 
م�سرفية  جت��رب��ة  وت���ق���دمي  وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا 
مم��ي��زة ل��ه��م. وه���ذ� م��ا دف��ع��ن��ا �إىل تطبيق 
�أف�����س��ل �الأن��ظ��م��ة و�مل��م��ار���س��ات �ل��ت��ي يتوىل 
�إد�رتها فريق عمل متميز بهدف تلبية �أعلى 
جتاري  �أد�ء  حتقيق  ت�سمن  �لتي  �ملعايري 
��ستثنائي. وكلنا ثقة باأن هذه �ال�ستثمار�ت 
�ال�ستفادة  م��ن  ومت��ك��ن��ن��ا  ث��م��اره��ا  ���س��ت��وؤت��ي 
�لنمو  عجلة  ل��دف��ع  �ملنا�سبة  �ل��ف��ر���ض  م��ن 

وحتقيق �أف�سل �لعو�ئد مل�ساهمينا«.

�لعمومية  �مليز�نية  �أن  �إىل  �الإ���س��ارة  جت��در 
للم�سرف كما يف 31 دي�سمرب 2018 بلغت 
مليار   20 ب���  مقارنة  دره���م،  مليار   22.6
درهم يف 31 دي�سمرب 2017، بن�سبة منو 
بلغت %13.1. و�سهد �لتمويل �الإ�سامي 
يف  دره��م  مليار   16.3 قيمته  بلغت  �ل��ذي 
 7.6 بن�سبة  من���و�ً   2018 دي�سمرب   31
يف �مل��ئ��ة، م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �لعام 
�لعماء من  �رتفعت ود�ئع  بينما   ،2017

2017 �إىل 17.2  14.3 مليار درهم يف 
 ،2018 دي�سمرب   31 مليار درهم بحلول 

م�سجلة زيادة قدرها 20.1 يف �ملئة.  
وك����ان مل��ح��ف��ظ��ة �الأع���م���ال �مل���ت���ز�ي���دة تاأثري 
بال�سنة  م���ق���ارن���ة  �ل���دخ���ل  ع��ل��ى  م��ل��ح��وظ 
�الإي�����ر�د�ت  و���س��ج��ل��ت   .2017 يف  �ملنتهية 
م���ن م��ن��ت��ج��ات �ل��ت��م��وي��ل �الإ����س���ام���ي منو�ً 
مليون   681.6 م���ن   24.3% ب��ن�����س��ب��ة 
31 دي�سمرب  �ملنتهي يف  �لعام  دره��م خال 

بني �قت�سادية عجمان و�سندوق خليفة 
ب���ه���دف مت���ك���ني �ل�������س���ب���اب م����ن �مل���ع���ارف 
يحتاجونها  �ل��ت��ي  �الأ���س��ا���س��ي��ة  و�مل���ه���ار�ت 
�الأع���م���ال، مبا  ل��ب��دء رحلتهم يف جم���ال 
م�ساهمة  رف����ع  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���اً  ي��ن��ع��ك�����ض 
�القت�سادي،  �ل��ن�����س��اط  يف  �مل���و�ط���ن���ني 
خمتلف  يف  �ل��ن��م��و  ت��ع��زي��ز  يف  وي�����س��ه��م 

قطاعات و�أن�سطة �القت�ساد �لوطني.

دره��م خال  847.3 مليون  �إىل   2017
�لفرتة �ملقارنة.   بينما �رتفعت �مل�سروفات 
 2018 دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�سنة 
بن�سبة %9.7 وتر�جع خم�س�ض �نخفا�ض 
�لقيمة �ملحمل على �ملوجود�ت �ملالية بن�سبة 
من  ن��ف�����س��ه��ا  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   40.5%
�أرباح نقدية بن�سبة  وتقرر توزيع   .2017
%3.5 بعد �عتمادها من �جلمعية �لعامة 

و�مل�سرف �ملركزي.

�ل�سندوق لرو�د �الأعمال �ملو�طنني.
و�أك������دت ع��ائ�����س��ة �أح���م���د ك���اج���ور م���دي���رة ق�����س��م تنمية 
�لدور  على  �ل��د�ئ��رة،  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع 
�ل��ف��اع��ل �ل����ذي ت�����س��ه��م ب���ه ه���ذه �ل��ن��وع��ي��ة م���ن �لور�ض 
�أنها  كما  م�ساريعهم،  ب��دء  على  �مل��و�ط��ن��ني  ت�سجيع  يف 
�الأ�سا�سية  و�الأدو�ت  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ت��زوي��ده��م  يف  ت�سهم 
�لفر�ض  و�أه����م  �جل����دوى،  در����س��ة  تنفيذ  كيفية  ح���ول 
�ال���س��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة، و�أب����رز �الأن�����س��ط��ة �ل��ت��ي حتظى 
من  حتر�ض  �لد�ئرة  �أن  كما  �ل�سوق،  يف  مرتفع  بطلب 

•• عجمان-الفجر:

ور�سة  عجمان  يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  نظمت 
عمل بعنو�ن “ كيف تبد�أ م�سروعك؟” وذلك بالتعاون 
��ستهدفت  �مل�ساريع، حيث  لتطوير  مع �سندوق خليفة 
م�ساريعهم،  تاأ�سي�ض  يف  �لر�غبني  �ل�سباب  فئة  �لور�سة 
مها �الأ�ستاذ خليفة �حلمادي، �لذي �سرح للح�سور  وقدرّ
كما  ناجح،  جت��ارٍي  م�سروٍع  لبد�ية  �الأ�سا�ض  �خلطو�ت 
يقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  باأهم  �مل�ساركني  بتعريف  ق��ام 
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املال والأعمال

نريفانا لل�سفر وال�سياحة تطلق مبادرة 
لتوفري فر�ض عمل الأ�سحاب الهمم   

•• اأبوظبي-الفجر: 

عمل  ف��ر���ض  لتوفري  ت��ه��دف  م��ب��ادرة  و�ل�سياحة  لل�سفر  ن��ريف��ان��ا  �سركة  �أط��ل��ق��ت 
الأ�سحاب �لهمم، �إمياًنا منها ب�سرورة دعم هذه �لفئة وم�ساعدتها على �الندماج 
يف �ملجتمع. وذلك بالتعاون مع �للجنة �ملحلية �ملنظمة لبطولة �الأوملبياد �خلا�ض 
 14 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  خ��ال  �أبوظبي  �ستقام يف  �لتي   2019 �لعاملية  �الأل��ع��اب   -
وحتى 21 مار�ض �جلاري. وقال �ل�سيد عاء �لعلي �لرئي�ض �لتنفيذي لل�سركة “ 
�سنعمل على توفري فر�ض عمل الأ�سحاب �لهمم مل�ساعدتهم على �الندماج يف بيئة 
�الأوملبياد  �لتنفيذي للعمليات يف  �لرئي�ض  ر��سد عبد �هلل،  �ل�سيد  �لعمل«. ورحب 
�خلا�ض �المار�تي، بهذه �ملبادرة بقوله “ من �لر�ئع روؤية حر�ض �سركة ر�ئدة مثل 
�إذ يتمتع  �سركة نريفانا لل�سفر و�ل�سياحة، على دمج �أ�سحاب �لهمم يف �ملجتمع. 
لنجاح  �الأهمية  يف  غاية  ووج��وده��م  نوعها،  من  فريدة  مبهار�ت  �لهمم  �أ�سحاب 
�أي فريق. و�أمتنى �أن تخطو مزيًد� من موؤ�س�سات �ملنطقة خطى �سركة نريفانا، 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وت��ع��اون«.  ترحب  تكامل  �أك��رث  ل�سنع م�ستقبل  وت�سعى 
�ملتحدة باأكرث من 7500 ريا�سي من �أكرث من 190 دولة خمتلفة يف �الأوملبياد 
�خلا�ض-  �الألعاب �لعاملية يف �أبوظبي 2019 يف �لفرتة ما بني 14 وحتى 21 
به  معرتف  خا�سة  �أوملبية  ريا�سة   24 عرب  �مل�سرتكون  �سيتناف�ض  حيث  مار�ض. 
ر�سمياً، يف �أول دورة �ألعاب عاملية �ستقام يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا.  ويعد 
يف  ت�سامنا  �الأك��رث  �حل��دث   ،2019 �أبوظبي  �لعاملية  �الألعاب  �خلا�ض  �الأوملبياد 
تاريخ �الأوملبياد �خلا�ض �ملمتد على مد�ر 50 عاما، و�لذي ي�سهد م�ساركة �أ�سحاب 

�لهمم من ذوي �الحتياجات �خلا�سة يف كافة �لفعاليات.

 االأوراق املالية :19 �سرطا لتجنب 
حمالت الرتويج اال�ستثمارية امل�سللة

•• اأبوظبي-وام:

حددت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع 19 �سرطا يجب على �مل�ستثمرين �اللتز�م 
بها لعدم وقوعهم �سحية لاإعانات �لوهمية وحمات �لرتويج �ال�ستثمارية 
�مل�سللة وذلك �سمن قائمة �أ�سدرتها �أم�ض �الأربعاء و�أطلقت عليها “�إر�ساد�ت 
عامة للم�ستثمرين ». وت�سمنت �الإر�ساد�ت �سرورة حتقق �مل�ستثمر من بيانات 
�إد�رة  خدمات  تقدم  �لتي  “�ملوؤ�س�سة  �ال�ستثمار  ملدير  و�العتماد  �لرتخي�ض 
على  “وح�سولهما  لا�ستثمار  ت��روج  �لتي  “�ملوؤ�س�سة  و�مل���روج   “ �ال�ستثمار 
�سرورة  �إىل  باالإ�سافة  وذل��ك  �لرقابية  �ل�سلطات  م��ن  �ل��ازم��ة  �لرت�خي�ض 
جتاهل �لعر�ض �لرتويجي يف حال عدم �ل�سعور باالرتياح عند �لتعامل معهما. 
�ملهمة  �ل�سخ�سية  �لبيانات  عن  �لك�سف  جتنب  �مل�ستثمرين  �لهيئة  وطالبت 
“مثل �حل�سابات �لبنكية وبطاقات �الئتمان ورقم �جلو�ز �أو �لهوية �أو �لتوقيع 
قبل معرفة ح�سولهم  �ال�ستثمار  �أو مروج  يقدمها مدير  �أية م�ستند�ت  على 
على �لرتخي�ض للعمل. و�أكدت �لهيئة �سرورة طلب ن�سرة �ال�ستثمار �أو �لدليل 
�أو �الر�ساد�ت �أو ن�سرة �الكتتاب �خلا�سة باال�ستثمار�ت �ملعرو�سة وقر�ءة فقرة 
و�أنو�ع  وقنو�ت  �أ�سول  و�الط��اع على حمتوى  �لن�سرة  �ال�ستثمار يف  خماطر 
�ال�ستثمار. وطالبت �لهيئة �مل�ستثمرين جتنب دفع �أية مبالغ مالية �و �لدخول 
�لوعود  خلف  �الن�سياق  من  �أي�سا  حم��ذرة  بها  يعرفون  ال  ��ستثمار  عقود  يف 
ملحاوالت  �ال�ستجابة  �أو  �لكبرية  و�لعو�ئد  �ل�سريع  �ل��رث�ء  بتحقيق  �لوهمية 

�ل�سغط �لتي ميار�سها مقدمو �لعرو�ض.

املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 
يعزز جهود حتقيق االأمن الغذائي 

•• اأبوظبي -وام:

مركز  ي�ست�سيفه  �ل��ذي  �لزر�عية  لابتكار�ت  �لعاملي  �ملنتدى  ي�ستعر�ض 
�أبوظبي �لوطني للمعار�ض �أدنيك يف �الأول و�لثاين من �بريل �ملقبل �أبرز 
جهاز  برعاية  يقام  �ل��ذي  �ملنتدى  وي�سكل  �لعاملية.  �ل��زر�ع��ي��ة  �الب��ت��ك��ار�ت 
مرمي  ومعايل  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  ووز�رة  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي 
بنت حممد �سعيد حارب �ملهريي وزيرة �لدولة لاأمن �لغذ�ئي �مل�ستقبلي 
حلواًل  �مل�ستد�م  �لغذ�ئي  �الإنتاج  وتقنيات  �أ�ساليب  جمال  يف  عاملياً  مرجعاً 
�أن ت�سكل م�ستقبل �الإنتاج �لزر�عي و�لغذ�ئي  وتقنيات متطورة من �ساأنها 
�ل��ع��امل. وت�سعى �الم���ار�ت نحو ت�سجيع  �أن��ح��اء  يف دول��ة �الإم����ار�ت وجميع 
��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة يف �لقطاع �لزر�عي وتعزيز �الأعمال �لتجارية 
�ملنتدى  ويت�سمن  �مل�ستقبل.  يف  �لغذ�ئي  �الأم��ن  لتحقيق  �لعاملية  �لزر�عية 
نخبة م��ن �الب��ت��ك��ار�ت و�حل��ل��ول �ملهمة يف جم��ال �ل��زر�ع��ة �ل��ر�أ���س��ي��ة توفر 
تكنولوجيا م�ستد�مة لل�سركات �لعاملة يف جماالت توريد و�إنتاج �الأغذية يف 
دولة �الإمار�ت وعموم �ملنطقة للحد من �ل�سغوط �لتي تعاين منها نتيجة 
�حلاجة �إىل تر�سيد ��ستهاك �ملو�رد �لطبيعية وحت�سني �الإنتاجية وزيادة 

كفاءة �سا�سل �لتوريد و�ال�ستعد�د ملو�جهة حتديات �لتغري �ملناخي.

بح�سور �سعيد بن طحنون

اإل جي تو�سع ح�سورها املحلي بافتتاح �سالة عر�ض يف العني خم�س�سة حللول التكييف

 دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة توظف 2283  مواطنًا ومواطنة خالل العام 2018

»اإمباور« توؤكد على اأهمية دور املراأة الرائد و�سرورة متكينها مبنا�سبة »اليوم الدويل للمراأة«

•• العني- الفجر :

�إلكرتونيك�ض  ج��ي  �إل  ���س��رك��ة  �فتتحت 
عر�ض  �سالة  �لعني  مدينة  يف   )LG(
�ملوجهة  ل��ل��ح��ل��ول  خم�����س�����س��ة  ج���دي���دة 
��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى توفري  ل��ل�����س��رك��ات ح��ر���سً
�أف�������س���ل �حل����ل����ول ل����اأع����م����ال و�ل����ت����ز�م 
�أبوظبي بعد  �إمارة  بالتو�سع يف  �ل�سركة 
ب��رج بن  �أطلقت قبل نحو عامني يف  �أن 

حمودة يف �أبوظبي مكتًبا رئي�ًسا لها. 
�لعني  ج��ي يف  �إل  ع��ر���ض  ومت��ث��ل �سالة 
�ل�سركة  مل��ك��ي��ف��ات  ع���ر����ض  ���س��ال��ة  �أول 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول����ة  �ل��ت��ج��اري��ة يف 
�ملتحدة، مثل �ملكيفات �لتي تعتمد على 
�لتربيد«  ل�سائل  �ملتغري  »�لتدفق  تقنية 
وي���ربز  �ل���ع���اك�������ض.  وت��ق��ن��ي��ة   )VRF(
ا �ل�سر�كة �لتجارية  �أي�سً �فتتاح �ل�سالة 
غنتوت  و����س���رك���ة  ج���ي  �إل  ���س��رك��ة  ب���ني 
�ل��ت��ج��اري��ة، وه���ي �ل�����س��ر�ك��ة �ل��ت��ي تعزز 
تو�سع �نت�سار مكيفات �إل جي �ملتنامي يف 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سط �لعماء 
�ملحليني من مالكي �لفيات و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�لقطاع �خلا�ض.
�حل�سري،  �مل���ع���ر����ض  �ف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  يف 

مت ق�����ض ���س��ري��ط �الف��ت��ت��اح حت��ت رعاية 
�آل  ب��ن ط��ح��ن��ون  �سعيد  �ل�����س��ي��خ  م��ع��اىل 
رئي�ض  جيون،  يي  هونغ  بح�سور  نهيان 
�سركة �إل جي لاإلكرتونيات يف �خلليج، 
�الأعمال  حلول  رئي�ض  يل  م��ني  و���س��اجن 
يف �إل جي يف �ل�سرق �الأو�سط و�إفريقيا، 
غنتوت  موؤ�س�سة  مالك  �لبلو�سي  وعلي 

للتجارة. 
�إل جي  �أق����ام����ت  �الف���ت���ت���اح  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
ح��ف��ًا يف ف��ن��دق �ل��ع��ني روت���ان���ا ح�سره 
وجتار  �لتجاريني  ج��ي  �إل  �سركاء  كبار 
�الإعام،  و�سائل  �لتجزئة وممثلني عن 
���ا ت���ق���دمي���ًي���ا عن  وق����دم����ت ف���ي���ه ع���ر����سً
لل�سركات  �مل��وج��ه��ة  �حل��ل��ول  جم��م��وع��ة 

�لتي تنتجها.
وقال �ساجن مني يل رئي�ض حلول �الأعمال 
و�إفريقيا  �الأو�سط  �ل�سرق  �إل جي يف  يف 
معلًقا على �فتتاح �سالة عر�ض �ل�سركة 
يف  �ملتنامي  ح�سورنا  »ي��وؤك��د  �ل��ع��ني  يف 
�الإم��ار�ت على �لعاقات �لوطيدة  دولة 
�لتي تبنيها �إل جي مع �ل�سركات �ملحلية 
فنحن  الح��ت��ي��اج��ات��ه��ا.  فهمنا  وي��ج�����س��د 
قدر�ت  لتعزيز  �سركائنا  ل��دع��م  ن�سعى 
منحهم  على  ونحر�ض  لديهم  �البتكار 

و�لعمل  �لنمو  لها  تتيح  �لتي  �خلدمات 
بطرق ذ�ت كفاءة �أكرب.«

�أخ�������رى مل يعد  و�أ������س�����اف »م�����ن ج���ه���ة 
�ل�سفر  �إىل  ب��ح��اج��ة  �ل�����س��رك��ات  م��ال��ك��ي 
مل�سافات طويلة مل�ساهدة �أحدث �الأجهزة 
جتربة  �الآن  مي��ك��ن��ه��م  ب���ل  �ل�������س���وق.  يف 
قريبة  �أم����ك����ان  يف  ج����ي  �إل  م��ن��ت��ج��ات 
مثًا  �لعني  ملعر�ض  فبزيارتهم  منهم، 
�حللول  على  �ل��ت��ع��رف  م��ن  �سيتمكنون 
كيفية  وي��ف��ه��م��ون  ل�سركاتهم  �ملنا�سبة 
�لتقنيات  �أف�����س��ل  با�ستخد�م  جتهيزها 

�لتي تقدمها �إل جي.«
�إل  عر�ستها  �ل��ت��ي  �ملنتجات  �أه���م  وم��ن 
جي يف عر�سها �لتقدميي حل »ملتي يف 
�ملزود ب�سائل   )MULTI V 5(  »5
�ل��ت��ربي��د م��ت��غ��ري �ل���ت���دف���ق، ف��ه��و مزود 
لي�سل  بعمله  للتحكم  م��زدوج  بح�سا�ض 
�لطاقة  ��ستهاك  يف  ك��ف��اءة  �أع��ل��ى  �إىل 
حينما ينظم درج��ة �حل��ر�رة و�لرطوبة 
عاك�ًسا  �ساغًطا  يت�سمن  وهو  �جل��و.  يف 
عال  �أد�ء  ل��ت��ق��دمي  م�����س��م��م  م��ت��ف��وًق��ا 
�لقا�سية.  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل���ظ���روف  يف  ح��ت��ى 
»ملتي  حل  يتمتع  ذلك  �إىل  وباالإ�سافة 
�لغبار تلقائًيا، وهي  �إز�ل��ة  5« مبيزة  يف 

�لظروف  متطلبات  تلبي  �أ�سا�سية  ميزة 
�جلوية �لقا�سية يف مدينة �لعني وباقي 

مناطق �الإمار�ت.
و�أبرزت �سركة �إل جي خال �حلفل توفر 
 Hi-M Solutek ���س��رك��ة  خ��دم��ة 
ملنتجاتها بعد �لبيع يف �لعني و�أبوظبي، 
ر�ئدة   Hi-M Solutek ف�سركة 
�ل�سيانة  خ����دم����ات  جم�����ال  يف  ع���امل���ًي���ا 
خدماتها  وتتيح  و�لتكييف،  و�لتهوية 
قلق  دون  ب��ال  ب��ر�ح��ة  �لعمل  لل�سركات 

من م�ساألة �لعناية بنظم مكيفاتها.
وباالإ�سافة �إىل حل »ملتي يف 5« �سيجد 
من  ت�سكيلة  �ل��ع��ني  ع��ر���ض  �سالة  زو�ر 
ح��ل��ول �ل��ت��ك��ي��ي��ف �الأخ�����رى م��ن �إل جي 
مثل مكيفات �لطابق ومكيفات �لكا�سيت 
تركب  �لتي  �لهو�ء  ومكيفات  و�ل�سبليت 
على �جلد�ر. وكل منها يلبي �حتياجات 
تكييف  ن��ظ��م  وتتمتع  خمتلفة.  ب��ي��ئ��ات 
بوظائف حميطية  ج��ي  �إل  م��ن  �ل��ه��و�ء 
عالية مع �لتنظيف �لتلقائي وهي تعمل 
يف �أق�سى �الأجو�ء �ملتطرفة لتحولها �إىل 
بيئات مريحة باحلد �الأدنى من �حلاجة 
�إىل �ل�سيانة و�لتدخل �لب�سري. و�إ�سافة 
�إىل كل ذلك متتاز باأنها موفرة للطاقة 

�لكهربائية ما يقلل تكلفة �لتكييف على 
�ل�سركات �إىل �حلد �الأدنى. 

�لتكييف  �أن حلول  �إىل  �الإ���س��ارة  وجت��در 
م��ع��ت��م��دة من  �إل ج����ي  م����ن  �ل���ت���ج���اري 
ما  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�ض 
ي�سهد على جودتها و�متثالها للمعايري 
�حلكومية �ملحلية. وتتوفر هذه �حللول 
��ا م��ع خ��ي��ار�ت للتكامل م��ع �لنظم  �أي�����سً
�ل��ذك��ي��ة يف �مل��ك��ات��ب و�مل���ن���ازل، ف��م��ن من 
�لفعالة  �حل��ل��ول  على  �الع��ت��م��اد  خ��ال 
لل�سركات  ج��ي  �إل  تقدم  �لطاقة  الإد�رة 
تخف�ض  �لتي  �لذكية  �ملباين  تطبيقات 

تكاليف ت�سغيلها.
تنظر �إل جي �إىل �أبوظبي كاأحد �ملر�كز 
�ملنطقة  يف  الأع��م��ال��ه��ا  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حتقيق  لدعم  فيها  �لعمل  �إىل  وت�سعى 
 .2030 ل��ل��ع��ام  �ل���روؤي���ة �الق��ت�����س��ادي��ة 
�لعني  �إل جي يف مدينة  تو�سع  ويج�سد 
�بتكار�تها  جلعل  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود 
�أو�سع  م��ت��ن��اول  �مل�����س��ت��د�م��ةيف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
���س��ري��ح��ة م���ن �ل�����س��رك��ات و�ل�����س��رك��اء يف 
دع��م منو  �ملنطقة، بهدف  �أن��ح��اء  جميع 
�لنمو يف  �سريعة  و�القت�ساد�ت  �الأعمال 

�ل�سرق �الأو�سط و�إفريقيا.

�حلكومي  �ل��ق��ط��اع  يف  �سغلها  و���س��روط 
�أ�سماء  ف��رز  ، وعليه مت  �ل�سارقة  ب��اإم��ارة 
�ل��ب��اح��ث��ني ع���ن �لعمل  �مل��ر���س��ح��ني م���ن 
�ملطلوبة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ل���ل���م���وؤه���ات  وف���ًق���ا 
ل�سغل �لوظيفة و�لتاأكد من   مطابقتها 
للجهة  �ملطلوبة  و�ملو��سفات  لل�سروط 
�لطالبة للوظائف ، ثم مت �لتن�سيق مع 
�ملقابات  الإج�����ر�ء  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة ع���ن طريق  و�الخ����ت����ب����ار�ت 
جلنة �ملقابات �ملعتمدة من قبل �جلهة 
وبح�سور  للوظيفة  �لطالبة  �حلكومية 
مم��ث��ل م���ن د�ئ������رة �مل�������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة ، 
توظيف  �إج�����ر�ء�ت  يف  �ل��ب��دء  فعلًيا  ومت 
�ملر�سحني من �لباحثني عن �لعمل �لذين 
�ملقابات  �إجتياز  �سروط  عليهم  تنطبق 
�لوظيفية ، �أما من مل يحالفهم �حلظ 
�خلا�سة  و�ملقابلة  �الخ��ت��ب��ار�ت  باجتياز 
للوظائف  تر�سيحه  ف�سيتم  بالوظيفة 

خال عام 2019.
�ملقابات  ب��اأن مز�يا تطبيق نظام  و�أف��اد 
تو��سل  ت���وف���ري�آل���ي���ة  ه����ي  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
م�����س��ت��م��رة ب���ني �مل���ت���ق���دم و�ل����د�ئ����رة من 
 »sms  « �ل��ن�����س��ي��ة   �ل���ر����س���ائ���ل  خ����ال 
للم�سجل  ت�سل  �الإل���ك���رتوين  و�ل��ربي��د 
ط��ل��ب �ل��ت��وظ��ي��ف ل���دى �ل���د�ئ���رة ر�سالة 

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  جت�سيد� 
�لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو 
�لكو�رد  دع��م  يف    - ورع���اه  �هلل  -حفظه 
وتوفري  وم���ه���ن���ي���اً،  ع���ل���م���ي���اً  �ل���وط���ن���ي���ة 
��ستقر�رها �لوظيفي، وتعزيز �مل�سوؤولية 
ب�سمتها  ل����ت����رتك  ل���دي���ه���ا  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لتطور  م�����س��رية  مل��و����س��ل��ة  �الإب���د�ع���ي���ة 

و�لعطاء يف دولتنا �حلبيبة. 
�سلطان  ط���ارق  �ل��دك��ت��ور:  ���س��ع��ادة  ك�سف 
بن خادم ع�سو �ملجل�ض �لتنفيذي رئي�ض 
عن  �ل�سارقة  يف  �لب�سرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة 
مو�طناً   ل�”2283”  �ل��د�ئ��رة  توظيف 

ومو�طنة خال �لعام 2018.
�لكرمية  �ل��رع��اي��ة  �أن  �سعادته  مو�سحاً 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ح�����س��رة  م���ن 
�لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور 
حاكم  ل��احت��اد  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو 
�ل�سارقة  � حفظه �هلل ورع��اه �  لربنامج 
�ل�سارقة للتوظيف وتوجيهاته �ل�سامية 
ب��ت�����س��خ��ري ك��اف��ة �جل���ه���ود �ل���ازم���ة من 
الأبناء  �ملنا�سبة  �ل��وظ��ائ��ف  ت��وف��ري  �أج���ل 
�إم��ارت��ن��ا �حلبيبة ، ويف ظ��ل �ل��دع��م �لا 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ض  ق��ب��ل  م���ن  حم�����دود 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  برئا�سة  �ملوقر 
عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد 
ون��ائ��ب ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة رئ��ي�����ض �ملجل�ض 
�  وكذلك  � حفظه �هلل ورع��اه  �لتنفيذي 
�لعمل �لتعاوين بني �لد�ئرة منذ ن�ساأتها 
بالدولة و�سعت  �لقطاعات  ، وبني كافة 
�سوق  مل�����س��ار�ت  متعددة  ب��ر�م��ج  و  خطط 
�لعمال بهدف توظيف �لكو�در �لوطنية 
، حيث عملت �لد�ئرة على متابعة ح�سن 
�لغاية منها على  �أد�ئها ل�سمان حتقيق 
، وكانت  �ملتو�سط  �لقريب و�مل��دى  �ملدى 
ن�سب  ت��و�ل��ت  حيث  ج��د�  مبهرة  �لنتائج 
�لقطاعني  ومهن  وظ��ائ��ف  يف  �لتوطني 

�لعام و�خلا�ض �رتفاعا، و�طردت بر�مج 
تزويد  �إىل  �لر�مية  و�لتدريب  �لتاهيل 
و�ملعاهد  و�لكليات  �جل��ام��ع��ات  خريجي 
من  �لعامة  �لثانوية  وخريجي  �لفنية 
�لعلمية  ب��اخل��رب�ت  دولتنا  وب��ن��ات  �أب��ن��اء 
�ملطلوبة ل�سوق �لعمل ، وتنامي �الدر�ك 
ب��ق��درة �ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �إجناز 
�ملهار�ت  �سعيد  على  ���س��و�ء  �مل��ه��ام  ك��اف��ة 
�الإد�رة  �أوم����ه����ار�ت   ، و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 

و�الإ�سر�ف و�ملتابعة و�لتخطيط .
وك�سف باأن د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية د�سنت 
 ،2018 للتوظيف  �لوطني  �لربنامج 
مبن�سة �لد�ئرة مبركز �إك�سبو �ل�سارقة، 
وجاء ذلك خال �فتتاح �ساحب �ل�سمو 
�ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي 
�ل�سارقة – حفظه �هلل ورعاه -  ير�فقه 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
�ل�����س��ارق��ة  ف��ع��ال��ي��ات »�مل��ع��ر���ض �لوطني 
�ملقامة  �لع�سرين  بن�سخته  للتوظيف« 
باإك�سبو �ل�سارقة من 7 وحتى 9 فرب�ير 
من �لعام  2018 ، مبنًيا على �لتاأهيل 

و�لتدريب ومن ثم �لتوظيف .
�ل��د�ئ��رة نظمت منذ �سدور  ب��اأن  و�أ���س��ار 
�حلاكم  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات 
�جلهات  ب���اإل���ز�م  -ورع������اه  �هلل  -ح��ف��ظ��ه 
�ل�����س��ارق��ة بتوظيف  ب���اإم���ارة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة م���ن خ����ال قاعدة  �ل����ك����و�در 
�لبيانات �ملتوفرة لدى �لد�ئرة  وتطبيق 
نظام �ملقابات �لوظيفية مببنى �لد�ئرة 
بالدفني و�أفرع �ملنطقة �ل�سرقية لت�سمل 
ك���اف���ة �مل���و�ط���ن���ني �ل��ب��اح��ث��ني ع���ن عمل 
تطبيًقا  �لتوظيف  يف  �لعد�لة  ولتحقيق 
للتعميم رقم “8” ل�سنة 2012 ب�ساأن 
مر�حل  ب����اأن  م��و���س��ًح��ا   ، �مل��و���س��وع  ذ�ت 
تطبيق نظام �ملقابات �لوظيفية خال 
�لعام 2018 متثل بتلقي وفرز طلبات 
�ملطلوبة  للوظائف  �حلكومية  �جل��ه��ات 

توفري  �إىل  باال�سافة  طلبه  تلقي  توؤكد 
ملعرفة  ع��م��ل  ع��ن  للباحثني  �ل�سفافية 
ماذ� مت بخ�سو�ض طلبه و�ملقابات �لتي 
عليها  ح�سل  �لتي  و�لنتيجة  لها  تقدم 
 ، ملوؤهاته  �ملنا�سبة  �ملقابلة  دخ��ول  عند 
وكذلك �إعطاء �أبناء وبنات �لوطن �مليزة 
�لفر�ض  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  يف  �لتناف�سية 

�لتوظيفية بالقطاع �حلكومي .
و�أ����س���ار ب����اأن �ل���د�ئ���رة ن��ف��ذت خ���ال عام 
بهدف  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  2018�لرب�مج 
�إع�������د�د وت���اأه���ي���ل �ل��ب��اح��ث��ني ع���ن عمل 
ملختلف  �لعمل  ���س��وق  الحتياجات  وف��ق��اً 
ت��ن��ف��ي��ذ عدد  ، ح��ي��ث مت  �ل��ت��خ�����س�����س��ات 
�ل�سارقة  مب��دي��ن��ة  ب���رن���اجم���اً    ”76“
وتنفيذ   ، عدد”1754”  مب�����س��ارك��ة 
عدد”39” برناجماً  باملنطقة �لو�سطى 
وتنفيذ عدد   ،  ”698“ مب�ساركة عدد 
خورفكان  مب���دي���ن���ة  ب���رن���ام���ج   ”62“
وتنفيذ   ،  ”1344“ ع���دد  مب�����س��ارك��ة 
ب��رن��اجم��اً  مب��دي��ن��ة كلباء   ”63“ ع���دد 
مب�ساركة عدد “1165” ، وتنفيذ عدد 
�حل�سن  دب��ا  مبدينة  برناجماً    ”34“
باإجمايل عدد  مب�ساركة عدد “775” ، 
باإجمايل   ”274“ �لتاأهيلية  �لرب�مج 

عدد �ملنت�سبني “5736«.
 م���وؤك���ًد� ب���ان ب��ر�م��ج �ل��ت��دري��ب �مليد�ين 
م��ن �أه���م و�أب���رز �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي �ساهمت 
2018 حيث  �لعام  �لتوظيف خال  يف 
برنامج  تنفيذ  مبتابعة  �ل��د�ئ��رة  قامت 
على  “�لتدريب  �مل����ي����د�ين  �ل���ت���دري���ب 
وذل��ك بالتعاون مع كافة  ر�أ���ض �لعمل” 
�لدو�ئر و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 
باالإمارة و�الأفرع �لتابعة لها يف خمتلف 
م����دن م��ن��اط��ق �الإم��������ارة ب���ه���دف �إع�����د�د 
وتوظيفها  وتاأهيلها  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
حيث   ، ب��ال��دول��ة  �لقطاعات  خمتلف  يف 
ل��ك��اف��ة �جلهات  �مل���ت���درب���ني  ت��ن�����س��ي��ب  مت 
منهم  ع��دد  تن�سيب  وك��ذل��ك  �حلكومية 
�ل�سرقية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �جل����ه����ات  الأف�������رع 

مكان  ل��ق��رب  ن��ظ��ًر�  �لو�سطى  و�ملنطقة 
جناحا  �لربنامج  حقق  وعليه   ، �القامة 
�لوطنية خال  �لكو�رد  كبري�ً يف تعيني 
هذ� �لعام وثبت ذلك من خال �جتياز 
ك���اف���ة �مل���ق���اب���ات م���ق���ارن���ة ب���ال���ذي���ن مل 
ينت�سبو للربنامج �أو �أي برنامج تاأهيلي 
حيث   ، ب��ذل��ك  توجيههم  مت  حيث  �آخ���ر 
بلغ �إجمايل عدد �ملنت�سبني يف �لربنامج 
و�لباحثات عن  �لباحثني  من   ”983“
عمل يف عدد “44” جهة حكومية ومت 
�سرف مكافاأة برنامج �لتدريب �مليد�ين 

للمنت�سبني �سهرًيا.
ب��اأن �ل��د�ئ��رة �سوف ت�ساهم خال  و�أف��اد 
�لتدريب  ف��ر���ض  ب��زي��ادة   2019 �ل��ع��ام 
مع  و�لتعاون  بالتن�سيق  وذل��ك  �مل��ي��د�ين 
ب��ال��ق��ط��اع �حلكومي  ع���دد م��ن �جل��ه��ات 
�لقطاع  ذلك مع جهات  تطبيق  وكذلك 
ب���اأن �الأ���س��ب��اب �لرئي�سة  �خل��ا���ض. و�أك���د 
�ل���ت���ي ���س��اه��م��ت ب���دع���م ت��وظ��ي��ف �مل�����و�رد 
�لقطاع  جهات  ل��دى  �ملو�طنة  �لب�سرية 
2018 هي توفري  ع��ام  �خلا�ض خ��ال 
ك����و�در وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة ب��ق��اع��دة بيانات 
�أدى ذلك  �ل��ب�����س��ري��ة مم��ا  �مل�����و�رد  د�ئ����رة 
�إىل جلوء عدة جهات خا�سة لتوظيفها 
ب��اإع��ت��ب��اره��ا ك�����و�در م��وؤه��ل��ة م���ن خال 
�لرب�مج �لتاأهيلية �لتي تنظمها �لد�ئرة 
برنامج  خ����ال  م���ن  وم����درب����ة  ���س��ن��وي��اً 

�لتدريب �مليد�ين بحكومة �ل�سارقة.
حيث بلغ �إجمايل عدد �ملعينيني بجهات 
“ باحثاً   717  “ �إىل  �لقطاع �خلا�ض 
وب��اح��ث��ة م���ن �ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة خال 
ولغاية  02-01-2018م  من  �لفرتة 

. 31-12-2018م 
و�أخ����رًي� تقدم �ل��دك��ت��ور ط��ارق ب��ن خادم 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  �إىل  �ل�����س��ك��ر  ب��ج��زي��ل 
�ل������د�ئ������رة بهدف  م�����ع  ت����ع����اون����ت  �ل����ت����ي 
وجه  وكذلك  �لوطنية  �ل��ك��و�در  توظيف 
بطلبات  �مل��ت��ق��دم��ني  جميع  �ىل  �ل�����س��ك��ر 
�لد�ئرة  ب��ن��ظ��ام  �مل�����س��ج��ل��ني  �ل��ت��وظ��ي��ف 

•• دبي-الفجر: 

�أكدت موؤ�س�سة �الإمار�ت الأنظمة �لتربيد 
على �لدور �لريادي  “�إمباور”،  �ملركزي 
�ل�سعد  �مل��ر�أة على خمتلف  تلعبه  �ل��ذي 
و�مل�ستويات، جاء ذلك مبنا�سبة �الحتفال 
�لذي يحمل  ب� “�ليوم �لدويل للمر�أة”، 
للم�ساو�ة،  “نطمح  ���س��ع��ار  �ل�سنة  ه���ذه 
�لتغيري”،  �أج��ل  م��ن  نبدع  ب��ذك��اء،  نبني 
�بتكارية  ط�����رق  �إي����ج����اد  �إىل  وي����ه����دف 
متكننا من تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 
ومت���ك���ني �مل��������ر�أة، ال ���س��ي��م��ا يف جم���االت 
و�إمكانية  �الجتماعية  �حلماية  �أنظمة 
�حل�سول على �خلدمات �لعامة و�لبنية 
�لذي  �لهدف  وه��و  �مل�ستد�مة،  �لتحتية 
تطمح لتنفيذه منظمة �الأمم �ملتحدة يف 
�إطار م�ساعيها لتحقيق �أهد�فها للتنمية 

�مل�ستد�مة يف جميع �أنحاء �لعامل«.

الأنظمة  �الإم���ار�ت  موؤ�س�سة  �أيقنت  وق��د 
منذ  “�إمباور”،  �مل����رك����زي  �ل���ت���ربي���د 
تاأ�سي�سها �سرورة متكني �ملر�أة و�ال�ستعانة 
بها  تتمتع  �لتي  و�لكفاء�ت  باالإمكانيات 
وحتقيق  �ل��ري��ادة  �إىل  �ملوؤ�س�سة  ل��ق��ي��ادة 
�سعادة �ملجتمع �لذي ت�سكل �ملر�أة ن�سفه، 
و�قتد�ًء بالنهج �لذي ت�سري عليه قيادتنا 
�ل��ر���س��ي��دة وع���م���ًا ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا، حيث 
:�إمباور”  يف  �لعامات  �لن�ساء  يتوزعن 
يقت�سر  ومل  �ل�سركة؛  �إد�ر�ت  كافة  على 
متكني �ملر�أة د�خل �ملوؤ�س�سة بزيادة �أعد�د 
�ملوظفات بل وتعزيز دورها بال�سماح لها 
و�إ�سر�كها  قيادية  مو�قع  �إىل  بالو�سول 
يف ���س��ن��ع �ل���ق���ر�ر، وت��ق��ا���س��م �الإجن�����از�ت 
�سنة  �ملوؤ�س�سة  حتققها  �لتي  و�لنجاحات 

تلو �الأخرى.
�لرئي�ض  ����س���ع���ف���ار،  ب����ن  �أح����م����د  و�أك��������د 
�الإمار�ت  �أن دولة  “�إمباور،  ل�  �لتنفيذي 

�الحتاد،  لتاأ�سي�ض  �الأوىل  �مل��ر�ح��ل  منذ 
مل تغفل �لدور �لهام �لذي �ستلعبه �ملر�أة 
�أخيها  جنب  �إىل  �لعمل  على  وق��درت��ه��ا 
�لرجل الإر�ساء دعائم دولة قوية، �سعارها 
�مل�����س��او�ة ب��ني �ل��رج��ل و�مل���ر�أة يف �حلقوق 

و�لو�جبات، وقد كفل لها �لد�ستور هذه 
�حلقوق، وعملت �لقيادة �لر�سيدة بقيادة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان، رئي�ض �لدولة، حفظه �هلل، و�أخيه 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل 
جمل�ض �ل����وزر�ء ح��اك��م دب���ي، رع���اه �هلل، 
على �إعطاء �ملر�أة �الإمار�تية �ملكانة �لتي 
و�الهتمام  �لرعاية  و�إيائها  ت�ستحقها 
ومتكينها  ت�ستحقه،  �ل���ذي  و�الح�����رت�م 
من ولوج كافة �ملجاالت �لت�سريعية منها 

و�لتنفيذية و�لقيادية �أي�ساً.
كل  “بف�سل  ����س���ع���ف���ار:  ب����ن  و�أ������س�����اف 
�خل�سو�ض  هذ�  يف  �سنت  �لتي  �لقو�نني 
�لدولة  تت�سدر  تطبيقها،  على  و�ل�سهر 
�حرت�م  موؤ�سر  يف  عاملياً  �الأوىل  �ملر�تب 
�جلن�سني،  بني  �لفجوة  وتقلي�ض  �مل��ر�أة، 
وهو �إجناز ي�سكل �إ�سافة نوعية بالن�سبة 

لنا ويعك�ض �ملكانة �لتي حتظى بها �ملر�أة 
وما نكنه لها من �حرت�م وتقدير، �لذي 

حثنا عليه �لدين �الإ�سامي �حلنيف«.
تقدم  “�إمباور”  �أن  ذك�����ره،  و�جل���دي���ر 
خ����دم����ات ت���ربي���د �مل���ن���اط���ق الأك������رث من 
�ألف   100 1،090 مبنى، والأك��رث من 
�الإنتاجية  �ل��ق��درة  ت�سل  ك��م��ا  متعامل 
مليون   1،430 من  �أك��رث  �إىل  لل�سركة 
�ل�سركة  وت����ق����دم  �ل���ت���ربي���د  م����ن  ط����ن 
للبيئة  �سديقة  مناطق  تربيد  خدمات 
�إم��ارة دبي  لعدد من �مل�ساريع �لبارزة يف 
م��ث��ل جم��م��وع��ة ج��م��ري� وج��م��ري� بيت�ض 
�مل����ايل �لعاملي  ري��زي��دن�����ض وم���رك���ز دب���ي 
�لطبية  دبي  ومدينة  �لتجاري  و�خلليج 
جمري�  ونخلة  جمري�  ب��ح��ري�ت  و�أب����ر�ج 
مول  بطوطة  و�ب��ن  جاردنز  ودي�سكفري 
�لعاملية  و�ملنطقة  للت�سميم  دب��ي  وح��ي 

لاإنتاج �الإعامي وغريها.
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املال والأعمال

تعزيزا لتحفيز ال�ستثمار والتنمية يف القطاع العقاري لأبوظبي

�سيتي �سكيب اأبوظبي ي�سهد م�ساركة طيف وا�سع من 
اجلهات احلكومية وكربى ال�سركات العقارية الرائدة حمليا وعامليا

دانة غاز ونفط الهالل تزيدان اإنتاج الغاز من حقل »خورمور«  يف كرد�ستان العراق 

تاأ�سي�ض جمل�ض االأعمال النيوزيلندي حتت مظلة غرفة دبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

’�سيتي  ملعر�ض  �ملنظمة  �جل��ه��ة  �أع��ل��ن��ت 
فعاليات  �أ����س���خ���م  �أبوظبي‘،  ���س��ك��ي��ب 
�ال�ستثمار و�لتنمية �لعقارية يف �الإمارة، 
عن �رتفاع م�ستويات �لثقة �لتنموية يف 
�لقطاع �لعقاري �ملحلي وخا�سة يف �إمارة 
�أبوظبي وذلك يف �أعقاب حزمة �حلو�فز 
 13.6 قيمتها  تبلغ  �لتي  �القت�سادية 
�أطلقتها  و�ل��ت��ي  �أم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ار 

�حلكومة يف �لعام �ملا�سي.
’�سيتي  م��ع��ر���ض  �أب��وظ��ب��ي  وت�ست�سيف 
من  ك���رمي���ة  �أبوظبي‘برعاية  ���س��ك��ي��ب 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن���ه���ي���ان،  �آل 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلرّحة، وذلك يف 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض خال 

�لفرتة من 16 - 18 �أبريل �لقادم.
�ملنظمة  �جل��ه��ة  ’�إنفورما‘،  وب��ح�����س��ب 
ل��ل��م��ع��ر���ض، ف��ق��د �أ���س��ه��م ب��رن��ام��ج “غد�ً 

�لثقة  مب�ستويات  �الرت��ق��اء  يف   “  ”21
وتقدمي �لعديد من �لعو�مل �لتحفيزية 
تعزيز  يف  مبا�سر  ب�سكل  �أ�سهمت  و�ل��ت��ي 
�الإم������ارة و�سمن  �مل��ن��اخ �الق��ت�����س��ادي يف 
خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات وذل����ك م���ن خال 
يف  الة  �لفعرّ �لتنظيمية  �ل��ل��و�ئ��ح  تقدمي 
و�ملبادر�ت  �ل���دخ���ول،  ت��اأ���س��ري�ت  جم���ال 
و�ل�سركات  ل��ل��م�����س��اري��ع  �ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
�لنا�سئة، �لتي ت�سمل حقوق ملكية كاملة 
ل��اأج��ان��ب خ���ارج ن��ط��اق �مل��ن��اط��ق �حلرة، 
ح��ي��ث ت��اأت��ي ع��ل��ى ر�أ�����ض ق��ائ��م��ة �لعو�مل 

�ملعززة للثقة.
�سبيلر،  ك��ري�����ض  ق���ال  �ل�����س��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
�سكيب‘:  ’�سيتي  جم���م���وع���ة  م����دي����ر 
�لتوجيهات  بف�سل  �أب��وظ��ب��ي  “متكنت 
بيئة  ت��ك��وي��ن  م��ن  �مل�ستقبلية  و�ل������روؤى 
�أع���م���ال م�����س��ت��ق��رة وم��ت��ي��ن��ة م�����س��ت��دة �إىل 
جم����م����وع����ة م����ت����ط����ورة م�����ن �الأن����ظ����م����ة 
�الأعمال  جمتمع  تدعم  �لتي  �حلكومية 
يف �ستى �ملجاالت وخا�سة قطاع �لعقار�ت 

�لعديد  عرب  وذل��ك  و�لتجارية  �خلا�سة 
م����ن �ل����رب�م����ج و�مل������ب������ادر�ت ع���ل���ى غ����ر�ر 
�إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي   ”21 “غد�ً  برنامج 
عاتق  ع��ل��ى  �مل��ل��ق��اة  �لتكاليف  م��ن  �حل���د 
�لتنمية  وت�سجيع  �لعقاريني  �ملطورين 
�حل�سرية وهو ما يتطلع �إليه �ملطورون 

كحافز لا�ستثمار«. 
“تتج�سد  م��و���س��ح��اً:  ���س��ب��ي��ل��ر  و�أ����س���اف 
�أهمية �ملبادر�ت وبر�مج �لدعم �حلكومي 
وتنامي  �مللحوظ  �الإيجابي  �لتجاوب  يف 
�الآر�ء �اليجابية حول م�ستقبل توجهات 
�لتنمية على �ملدى �ملتو�سط �إىل �لبعيد؛ 
�لبيئة  على  تباعاً  �سيوؤثر  �ل��ذي  �الأم���ر 

�لعقارية يف �أبوظبي عموما«.
ويتناول معر�ض ’�سيتي �سكيب �أبوظبي‘ 
�ملجالني  يف  لابتكار  �مل�ستقبلية  �الآف��اق 
 “ ب��رن��ام��ج  و�ل��ت��ق��ن��ي يف ظ��ل  �لتنظيمي 
غ���د� 21 “ وح�����س��ور ط��ي��ف و����س��ع من 
�ل�سركات  وك���ربى  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 
�ل��ر�ئ��دة حمليا وع��امل��ي��ا. كما  �ل��ع��ق��اري��ة 

�سيطلع ح�سور �ملعر�ض على �لتوجهات 
�أبوظبي،  يف  �لعقار�ت  قطاع  يف  �لنا�سئة 
�ل���ذي ي�سطلع به  �ل����دور  ت��غ��ريرّ  و���ُس��ب��ل 
�القت�سادية؛  �مل��ع��ادل��ة  يف  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ� 
�لر�مية  �ل��ط��ري��ق �حل��ك��وم��ي��ة  وخ��ارط��ة 
للم�ستقبل؛  �الق���ت�������س���اد  ت��ه��ي��ئ��ة  �إىل 
وكيفية تقدمي �أبوظبي لنماذج �الأعمال 
�لقدمية و�حلديثة مع بع�سها �لبع�ض؛ 
و�ل��ب��ن��ى �ل��ت��ي ي��ج��ري �إع���د�ده���ا لتحفيز 
�ملبا�سرة؛  �الأج���ن���ب���ي���ة  �ال����س���ت���ث���م���ار�ت 
و�الأ�سباب �لتي جتعل من قطاع �لعقار�ت 
�ل�سناعية �ملحور �لرئي�ض لا�ستثمار�ت 

�مل�ستقبلية.
ومو�كبة للتوجهات �مل�ستقبلية لاإمارة، 
معمارية  من����اذج  �سيكيب  �سيتي  ي��ق��دم 
�مل�ستقبل  م������دن  حت����اك����ي  وم����ت����ط����ورة 
كالذكاء  �لتقنية  �حللول  �أحدث  وتتبنى 
وتقنية  �الأ���س��ي��اء  و�ن��رتن��ت  �ال�سطناعي 
�إد�رة  جم���االت  يف  �لفاعلة  ت�سني  ب��ل��وك 
وت�سجيل  �ل���ع���ق���ار�ت  و���س��ي��ان��ة  وب���ن���اء 

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب����ي عن 
�لنيوزيلندي  �الأع���م���ال  جم��ل�����ض  ت��اأ���س��ي�����ض 
خطوة  يف  �ل�����س��م��ال��ي��ة  و�مل���ن���اط���ق  دب����ي  يف 
�الإمار�تية  �ل��ع��اق��ات  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ق��دم��ة 
�ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة وت��ط��وي��ر �آف����اق من��وه��ا مبا 
�الأعمال  رج����ال  ���س��وت  ب��ت��وح��ي��د  ي�����س��اه��م 
دبي  يف  �لعاملة  �لنيوزيلندية  و�ل�سركات 
وتر�سيخ ح�سور �ل�سركات �لنيوزيلندية يف 

�سوق �الإمارة.
ومع تاأ�سي�ض جمل�ض �الأعمال �لنيوزيلندي 
�الأعمال  ع���دد جم��ال�����ض  �إج���م���ايل  ي��رت��ف��ع 
�مل��ن�����س��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة �ل��غ��رف��ة �إىل 50 
جمل�ض �أعمال لت�سكل هذه �ملجال�ض دعامة 
لتعزيز  دب���ي  �إم������ارة  ل��اق��ت�����س��اد يف  ق��وي��ة 
على  وق���درت���ه  �آد�ئ�����ه  وحت�����س��ني  تناف�سيته 
��ستقطاب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة.

يف  �لنيوزيلندي  �الأع��م��ال  جمل�ض  وي�سم 
100 �سركة حيث تتنوع  ع�سويته حو�يل 
جماالت عمل �أع�سائه من �لقطاع �لطبي 
�لقانونية  و�خل��دم��ات  �لعامة  و�ل��ع��اق��ات 
�لعامة  و�ل��ت��ج��ارة  �ل���زر�ع���ة  �إىل  و�لتعليم 
باالإ�سافة  و�ل�سياحة  و�ل�سيافة  و�لطري�ن 

�إىل �الأغذية و�مل�سروبات.
ح�����س��ر ح��ف��ل �إط������اق وت��اأ���س��ي�����ض جمل�ض 
�سعادة  م���ن  ك���ل  �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  �الأع����م����ال 
ك��ي��ف��ن م��اك��ي��ن��ا ق��ن�����س��ل ع���ام ن��ي��وزي��ل��ن��د� يف 
�ملفو�ض  كيمبتون  كايتون  و�ل�سيد  دب��ي 
2020 يف  �ل��ع��ام �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي الإك�����س��ب��و 
دب��ي ح�سن  حني ح�سره من جانب غرفة 
�لدولية  �لعاقات  �إد�رة  مدير  �لها�سمي 
بتاأ�سي�ض  ف��ي��ه��ا  �أ����س���اد  ك��ل��م��ة  �أل���ق���ى  �ل����ذي 

مثالية  م��ن�����س��ة  ي��ع��ت��رب  �ل������ذي  �مل���ج���ل�������ض 
لارتقاء بالعاقات �القت�سادية �مل�سرتكة 
بني جمتمعي �الأعمال يف دبي ونيوزيلند�.

�أن جت�����ارة دب����ي غري  و�أو�����س����ح �ل��ه��ا���س��م��ي 
�الأ�سهر  ن��ي��وزي��ل��ن��د� خ���ال  م���ع  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 
حو�يل  بلغت   2018 من  �الأوىل  �لت�سعة 
ت���ع���ت���رب دول����ة  2 م���ل���ي���ار دره�������م يف ح����ني 
�الإمار�ت �سمن �أهم ع�سر �سركاء جتاريني 
تاأ�سي�ض  �أن  م��وؤك��د�  �ل��ع��امل،  يف  لنيوزيلند� 
�آفاق  جمل�ض �الأعمال �لنيوزيلندي �سيعزز 
م�ستويات  �إىل  وينقلها  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون 

�أكرث تقدماً.
و��سع  جم���ال  وج���ود  �إىل  �لها�سمي  ول��ف��ت 
�لرئي�سية  �لقطاعات  من  عدد  يف  للتعاون 
بني دبي ونيوزيلند� �أبرزها �الأمن �لغذ�ئي 
�لذي ي�سمل �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية 
م�سري�ً  و�لتعليم،  �ل�سياحة  �إىل  باالإ�سافة 
رئي�سياً  دور�ً  ���س��ي��ل��ع��ب  �مل��ج��ل�����ض  �أن  �إىل 

يف ت��ف��ع��ي��ل �ل�����س��ر�ك��ة �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
�جلانبني مبا يخدم �الأهد�ف �مل�سرتكة.

و�أكد مدير �إد�رة �لعاقات �لدولية يف غرفة 
دب���ي وج����ود ق��و����س��م م�����س��رتك��ة جت��م��ع بني 
�الأعمال يف �جلانبني وخ�سو�ساً  جمتمعي 
�ك�سبو  معر�ض  تنظيم  موعد  �ق��رت�ب  مع 
�لفعالة  و�مل�ساركة  دبي  يف   2020 �لعاملي 
�ملتوقعة من نيوزيلند� يف �ملعر�ض الفتاً �إىل 
�الأعمال  جمل�ض  دع��م  ملتزمة  �لغرفة  �أن 
وتفعيل  �أه��د�ف��ه  حتقيق  يف  �لنيوزيلندي 

دوره �سمن �ملجتمع �خلا�ض يف دبي.
ب����دوره ق���ال �أن�����درو ب��ريي��ر رئ��ي�����ض جمل�ض 
�لعاقات  متتاز   “ �لنيوزيلندي  �الأع��م��ال 
�الإمار�ت  ودول��ة  نيوزيلند�  بني  �لتجارية 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ال��ق��وة و�مل���ت���ان���ة حيث 
نتطلع لن�سهد منو�ً يف �لن�ساطات و�لتفاعل 
�مل�����س��رتك وذل�����ك ب���دع���م م���ن غ���رف���ة دبي، 
�لنيوزيلندي  �الأع��م��ال  جمل�ض  و�سيعمل 

على تعزيز �لتو��سل بني �الأطر�ف �ملعنية 
و�القت�سادية  �لتجارية  �لعاقات  بتعزيز 
فر�ض  و��ستعر��ض  �ل��ت��ح��دي��ات  ومناق�سة 
�الأعمال  جمتمعي  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر 

لدى �جلانبني«.
وتلعب جمموعات وجمال�ض �الأعمال دور�ً 
هاماً يف دعم �لنه�سة �القت�سادية يف �إمارة 
ن �لرئي�سي ملجتمع �الأعمال  دبي وهي �ملكورّ
�لتجارية  �حل��رك��ة  دف���ع  ت�����س��اه��م يف  ح��ي��ث 
�لقدر�ت  ��ستثمار  خ��ال  م��ن  �الأم����ام  �إىل 
�لتناف�سية  �ل���ق���درة  ت��ع��زي��ز  يف  و�خل�����رب�ت 

ملجتمع �الأعمال باالإمارة.
وت��ق��وم غ��رف��ة دب���ي ح��ال��ي��اً ب��ت��وف��ري ك��ل ما 
حتتاجه جمموعات وجمال�ض �الأعمال من 
ت�سهيات خمتلفة مثل دعوتهم للم�ساركة 
يف �لفعاليات �ملختلفة �لتي تنظمها �لغرفة 
على  مل�ساعدتهم  �الأع��م��ال  لقاء�ت  وتنظيم 
تتو��سل  كما  �لتجارية.  عاقاتهم  تعزيز 

�الأر������س����ي و�خل����دم����ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة �إىل 
�مل�ساريع �لتكنولوجية متقدمة.

’�سيتي  �سيت�سمن  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����اوًة 
�سكيب �أبوظبي‘ جل�سات حو�رية توعوية 
ت�ستهدف �جلمهور و�حلا�سرين، وتقدم 
�لندو�ت  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ل��ه��م جم��م��وع��ة 
�لعقار  خ��رب�ء  م��ن  نخبة  يقدمها  �لتي 
ت��ع��زي��ز �جل���ان���ب �ملعريف  ب���ه���دف  وذل�����ك 
�ل�سبل  على  و�إطاعهم  �جلمهور  ل��دى 
�ملثلى لا�ستفادة من �ال�ستثمار �لعقاري 
و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع ت��وج��ه��ات �ل�����س��وق وكافة 

�ملتغري�ت. 
’�سيتي  معر�ض  ي�سهد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�سكيب �أبوظبي‘ ح�سور 80 من �ملوردين 
�ل���ع���ق���اري، منها:  �ل��ت��ط��وي��ر  و����س���رك���ات 
�سركة �لد�ر �لعقارية، �لر�عي �لباتيني 
�ملعر�ض؛ و�سركة  �لعام من  لن�سخة هذ� 
و”�أر�َد”؛  “�إمكان”؛  �لعقاري  �لتطوير 
�لز�وية”؛  و”و�حة  �لقاب�سة‘؛  و’بلووم 
و�سركة بني يا�ض لا�ستثمار و�لتطوير. 

�الأعمال  وجمموعات  جمال�ض  مع  �لغرفة 
�إىل  ومقرتحاتها  تو�سياتها  بنقل  وتقوم 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة وذل�����ك من 
مبا�سرة  و�سل  كحلقة  �لغرفة  دور  خ��ال 
ب���ني �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض وخم��ت��ل��ف �جلهات 

�حلكومية يف �لدولة.
وتويل غرفة دبي �هتماماً كبري�ً مب�سالح 
�لتجارية  �لقطاعات  يف  �الأع��م��ال  جمتمع 
و�ل�سناعية و�خلدماتية يف دبي حيث تركز 
جمموعات  من  �أع�سائها  مع  �حل��و�ر  على 
�سوؤونهم  وم��ت��اب��ع��ة  �الأع����م����ال  وجم��ال�����ض 
ودر��سة تو�سياتهم للتعرف على �أولوياتهم 
تطوير  يف  وم�����س��اع��دت��ه��م  و�ه��ت��م��ام��ات��ه��م 
�ل��د�خ��ل و�خل����ارج ومو�جهة  �أع��م��ال��ه��م يف 
وت�سهيل  �مل����ت����ز�ي����دة  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل��ن��اف�����س��ة 
�الإقليمية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����س��ارك��ات��ه��م 
ب��اأن�����س��ط��ت��ه��م ويف  �ل�����س��ل��ة  ذ�ت  و�ل���دول���ي���ة 

��ستك�ساف �لفر�ض �جلديدة لهم.

•• ال�شارقة -وام:

�ملحدودة   برتوليوم  ب��ريل  �سركة  وقعت 
وهي �ئتاف تقوده  “بريل برتوليوم” 
�سركتا نفط �لهال ود�نة غاز -مقرهما 
�مارة �ل�سارقة - موؤخر� �تفاقية جديدة 
كرد�ستان  �إقليم  حكومة  مع  �لغاز  لبيع 

�لعر�ق على مدى 20 عاماً.
هور�مي  �آ�ستي  �لدكتور  �التفاقية  وق��ع 
وزي�����ر �ل�������رثو�ت �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ن��ي��اب��ة عن 
حكومة �إقليم كرد�ستان �لعر�ق و جميد 
لنفط  �لتنفيذي  �لرئي�ض  جعفر  حميد 
غاز  د�ن���ة  �إد�رة  جمل�ض  ع�سو  �ل��ه��ال 

�ملنتدب نيابة عن بريل برتوليوم.
�سيقوم  �الت����ف����اق����ي����ة  ه������ذه  ومب�����وج�����ب 
�ل���غ���از وبيعه  �إن���ت���اج  ب���زي���ادة  �الئ���ت���اف 
مليون   250 مبقد�ر  �الإقليم  حلكومة 
قدم مكعب قيا�سي �إ�سايف يومياً بحلول 
�ل����زي����ادة ه���ي ج����زء من  2021 وه����ذه 
ي��ق��وم �الئتاف  �ل��ت��ي  �ل��ت��و���س��ع  خ��ط��ط 
�لعر�ق  ك��رد���س��ت��ان  �إق��ل��ي��م  يف  بتنفيذها 
ل��ت��ع��زي��ز �إن���ت���اج �ل��ك��ه��رب��اء ف��ي��ه م��ن �أجل 

تلبية �حلاجة �ملحلية �مللحة.
�ملو�فقات  جميع  على  �حل�سول  وعقب 
مو�فقة  فيها  مب��ا  لاتفاقية  �ملطلوبة 
و�لغاز  �لنفط  ل�سوؤون  �خلا�ض  �ملجل�ض 

يف �إقليم كرد�ستان وجمل�ض �إد�رة �سركة 
باأعمال  �ملبا�سرة  مت��ت  برتوليوم  ب��ريل 
�مل�سروع �لذي هو قيد �لتنفيذ يف �لوقت 

�حلايل.
�خلطوة  هور�مي  �آ�ستي  �لدكتور  ق��ال  و 
����س���دي���دة �الأه���م���ي���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة �إل���ي���ن���ا �إذ 
�لتي  باخلدمات  �الرت��ق��اء  من  �ستمكنرّنا 
�لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  ل�سعب  نقدمها 
�لتي  �الإ�سافية  �لغاز  كميات  خال  من 
�ستمكننا  و�ل���ت���ي  �الئ���ت���اف  ���س��ي��وف��ره��ا 
ميتلك  حيث  �لكهرباء  �إنتاج  تعزيز  من 
غاز  �حتياطات  �لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم 
كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  وح��ك��وم��ة  ��ستثنائية 

بفعالية  ب��امل�����س��اه��م��ة  م��ل��ت��زم��ة  �ل���ع���ر�ق 
بتلبية �لطلب �ملتنامي على �لكهرباء يف 

�لعر�ق ويف �الإقليم.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال جم��ي��د ح��م��ي��د جعفر 
متثل �تفاقية بيع �لغاز �جلديدة مرحلة 
ج���دي���دة خل��ط��ط ت��و���س��ع��ة م�����س��روع غاز 
كرد�ستان حيث �سنقوم با�ستثمار ما يزيد 
�ل�سنو�ت  يف  دوالر  م��ل��ي��ون   700 ع��ل��ى 
 900 �إنتاجنا �إىل  �لقادمة بهدف زيادة 
مليون قدم مكعب يومياً و�سي�سكل ذلك 
و�الزدهار  �لتنمية  يدعم  رئي�سًيا  عامًا 
لتكثيف  ونتطلع  �الإقليم  �القت�سادي يف 
جهودنا �ملكر�سة ال�ستثمار �ملو�رد �لهائلة 

لهذه �حلقول �ملهمة بهدف خدمة �إقليم 
و�سيت�سمن  قاطبة.  و�ل��ع��ر�ق  كرد�ستان 
م�سروع �لتو�سعة �لذي يجري تنفيذه يف 
 700 قيمته  و�لبالغة  خورمور  حمطة 
مليون دوالر �إ�سافة وحدتني جديدتني 
خ���ورم���ور وكذلك  ل���اإن���ت���اج يف حم��ط��ة 
�الإنتاج  �آبار جديدة لرفع معدالت  حفر 
مكعب  ق��دم  مليون   400 م��ن  �حلالية 
قدم  م��ل��ي��ون   650 �إىل  لت�سل  ي��وم��ًي��ا 
مكعب يف �ليوم بحلول 2021 مبوجب 
 900 و�إىل  �لغاز �جلديدة  بيع  �تفاقية 
م��ل��ي��ون ق���دم مكعب يف �ل��ي��وم ب��ع��د ذلك 

بحلول 2022.

اأول مايو تاريخ نفاذ االندماج بني   
»اأبوظبي التجاري« و»االحتاد الوطني«

•• اأبوظبي-وام:

و�الحتاد  �لتجاري  �أبوظبي  بنوك  �الندماج بني  �ملنتظر دخول عملية  من 
وذلك  �ملقبل  مايو   1 بتاريخ  �لتنفيذ  مرحلة  �ل��ه��ال  وم�سرف  �لوطني 
وفقا للجدول �لزمني �لذي ت�سمنته وثيقة ن�سرة �مل�ساهمني �لتي �أ�سدرها 
�لبنكان وجرى مبوجبها �أي�سا حتديد تاريخ 20 و21 مار�ض �جلاري لعقد 
�جلمعية �لعمومية لهما للم�سادقة على �لقر�ر قبل بدء فرتة �العرت��ض 
عليه من قبل �لد�ئنني خال �لفرتة من 24مار�ض وحتى 23 �بريل من 

�لعام �جلاري.
�الحتاد  بنك  �إد�رة  وجمل�ض  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي  بنك  �إد�رة  جمل�ض  وك���ان 
بنود  �تفقا على  باأنهما قد  �أعلنا  �لعام �جل��اري  يناير من   29 �لوطني يف 
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  ��ستحو�ذ  �سيتبعه  و�ل��ذي  بينهما  مقرتح  �ن��دم��اج 
�لهال حيث  �مل�سدر مل�سرف  �ملال  ر�أ���ض  كامل  �لد�مج على  �لبنك  ب�سفته 

ُي�سار �إىل كل من عمِلرّية �الندماج و�ال�ستحو�ذ معا بعبارة توحيد �الأعمال.
وم���ن �مل��ف��رت���ض ن��ف��اذ �الن���دم���اج ب��ني �ل��ب��ن��ك��ني مب��وج��ب ق��ان��ون �ل�سركات 
�لنفاذ وعند حتقق �سروط �ملتفق  �لتجارية و�تفاقية �الندماج. ويف تاريخ 
�أبوظبي  بنك  �إىل  �لوطني  �الحت��اد  بنك  و�لتز�مات  �أ�سول  �ستنتقل  عليها، 
�لتجاري مقابل �إ�سد�ر �أ�سهم جديدة من �الأول �إىل �مل�ساهمني �حلاليني يف 
بنك �الحتاد �لوطني وعندما ي�سبح �الندماج نافذ� �سيتم حل بنك �الحتاد 
�ملال  �أبوظبي �لتجاري باال�ستحو�ذ على كامل ر�أ�ض  �لوطني و�سيقوم بنك 
�أبوظبي لا�ستثمار  �لوحيد جمل�ض  �لهال من ُم�ساهمه  �مل�سدر مل�سرف 

مقابل �ال�ستحو�ذ.
و�سينتج عن �الندماج وتوحيد �العمال �لذي يحظى بالدعم من قبل كافة 
�الحتاد  بنك  �إد�رة  وجمل�ض  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  �إد�رة  جمل�ض  �أع�ساء 
مالية  و�إمكانيات  ب��خ��رب�ت  يتمتع  بنك  �إن�ساء   ، حتققه  حالة  يف  �لوطني 
عالية للقيام بدور حموري مل�ساندة �لطموحات �القت�سادية لدولة �الإمار�ت 
�أبوظبي �لتجاري و  �إد�رت��ي بنكي  �لعربية �ملتحدة. ويرى كل من جمل�سي 
�الحتاد �لوطني �أنه �سيكون للكيان �لناجت عن �الندماج �ملجموعة �ملوحدة 
و�سع مو�تي لدعم �لروؤية �القت�سادية لدولة �الإمار�ت و�مل�ساركة �لفاعلة يف 
زيادة �لنمو �القت�سادي كما �ست�ساهم �إنتاجيرّة �لكيان �لناجت عن �الندماج يف 
زيادة �لربحية و�ستتيح م�ستوى عال من �لتناف�سية يف عرو�سه للعماء من 

�الأ�سخا�ض و�ملوؤ�س�سات فيما يخ�ض �العمال �لتجارية و�الإ�سامية .
وباالإ�سافة �إىل ذلك، �ستتيح عملية �الندماج زيادة رّ نطاق �ال�ستثمار يف ر�أ�ض 
�ملال �لب�سري �سمن هذ� �لكيان �لناجت عن �الندماج. وذلك �ىل جانب �ن 
هذه �لعملية من �ساأنها حتقيق قيمة جوهرية للم�ساهمني ير�فقها ربحية 
هم �لو�حد للبنوك �لثاثة على نحو ُم�ستقر يوؤرّدي �إىل زيادة  ُمتز�يدة لل�سرّ

�لعائد�ت على �سايف حقوق �مل�ساهمني.
ي�سار �ىل �أن علمية �الندماج �لتي تعد �لثالثة �لتي ي�سهدها �لقطاع �لبنكي 
يف دولة �الإمار�ت �سينتج عنها كيان مايل �سخم تقدر �جمايل ��سوله بنحو 
423 مليار درهم، و�ست�سل قيمة �لود�ئع لديه 285 مليار درهم تقريبا يف 

حني �ستبلغ �لقرو�ض و�ل�سلفيات للعماء 265 مليار درهم.

االإمارات تطلق »االإطار الوطني 
للم�سايد ال�سمكية امل�ستدامة«

•• اأبوظبي -وام:

و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  بالتعاون مع وز�رة  �أبوظبي   - �لبيئة  �أطلقت هيئة 
لدولة  �مل�ستد�مة  �ل�سمكية  للم�سايد  �ل��وط��ن��ي  “�الإطار  �الأرب���ع���اء  �أم�����ض 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة” و�لذي جاء �عتماد� على نتائج برنامج �مل�سايد 
�ل�سمكية �مل�ستد�مة للدولة �لذي مت تنفيذه خال �لفرتة من 2016 – 
�حلكومية  �جلهات  تبذلها  �لتي  �ل�ساملة  �جلهود  �إط��ار  يف  وذل��ك   2018
 - �لوطني  �الإط��ار  ويهدف  ��ستد�متها.  وحتقيق  �لبحرية  �مل��و�رد  حلماية 
�ملقرر تنفيذه بحلول عام 2030 و�لذي �أطلق على هام�ض �لقمة �لعاملية 
للمحيطات �ملنعقدة يف �أبوظبي حاليا - �إىل �حلد من �آثار �ل�سيد �ملفرط 
على �لبيئة �لبحرية يف دولة �الإمار�ت وت�سجيع �مل�سايد �ل�سمكية �مل�ستد�مة 
�لوطني  �الإط��ار  و�سيحدد  �جتماعيا.  و�مل�سوؤولة  �قت�ساديا  و�ملجدية  بيئيا 
�ل���دول���ة، و�لطرق  �ل�سمكي يف  �مل��خ��زون  خ��ط��ة وط��ن��ي��ة الإن��ع��ا���ض وجت��دي��د 
و�الأ�ساليب �ملثلى ل�سمان ��ستد�مة �مل�سايد �ل�سمكية على �مل�ستوى �لوطني 
و�ملحلي، �سمن �ل�سياق �حلايل لتغري �ملناخ. وت�سمل هذه �الإجر�ء�ت تنفيذ 
�ل�سمكية  �مل�سايد  �أن تقلل �ل�سغط على  �ساأنها  �إد�ري��ة حا�سمة من  تد�بري 
�ل�سمكي  �ملخزون  تعزيز  �إىل  �إ�سافة  و�لرتفيهية  �لتجارية  �لقطاعات  يف 
من خال تطوير بحوث ودر��سات فعالة لرتبية و��ستزر�ع �الأحياء �ملائية 
و�إعادة تاأهيل مو�ئل �مل�سايد من خال �إقامة �ل�سعاب �ال�سطناعية. ويعك�ض 
�الإطار �لزمني �ملمتد لعام 2030 �خلطة �لتي مت و�سعها ل�سمان ��ستعادة 
�ملخزون �ل�سمكي عندما يتم تنفيذ �لتد�بري �الإد�رية �ملنا�سبة و�لذي يتفق 

مع معدالت �لتعايف �لعاملية و�لتي ت�سل �إىل 12 عاما.

تخريج دفعة جديدة من مركز 
»اأدنوك« للتدريب على احلفر 

•• اأبوظبي-وام:

�إحدى �سركات جمموعة �أدنوك، �م�ض بتخريج  �حتفلت “�أدنوك للحفر”، 
على  �لتدريب  مركز  من  �إمار�تيني  خريجني   110 �سمت  جديدة  دفعة 

�حلفر �لتابع لها يف منطقة �لظفرة باأبوظبي.
ومهار�ت  متقدمة  معرفة  �لتدريبية،  �ل��دورة  خال  �خلريجون  و�كت�سب 
يف  منا�سب  ت��ويل  من  متكنهم  �حلفر  وتقنيات  �أ�ساليب  يف  عملية  وخ��ربة 
�الآبار  حفر  عمليات  تنفيذ  يف  حيويا  دور�  تلعب  جم��االت  ع��دة  يف  �أدن���وك 
�لكندي،  �سيف  عبد�ملنعم  وق��ال  وفعال.  �آم��ن  نحو  على  و�لبحرية  �لربية 
�لرئي�ض �لتنفيذي لد�ئرة �ال�ستك�ساف و�لتطوير و�الإنتاج، ورئي�ض جمل�ض 
�إد�رة “ �أدنوك للحفر “ : “ متا�سيا مع توجيهات �لقيادة بتطوير ر�أ�ض �ملال 
�لب�سري، تلتزم �أدنوك باإعد�د كو�در وطنية عاملية �مل�ستوى يف جميع مر�حل 
�ملتخ�س�سة  �لفر�ض  وت��وف��ري  و�ل��غ��از،  �لنفط  قطاع  يف  �الأع��م��ال  وج��و�ن��ب 
و�إمكاناتهم  قدر�تهم  كامل  من  �ال�ستفادة  على  ت�ساعدهم  و�لتي  �أمامهم 

للم�ساهمة يف حتقيق �لتطور و�لنجاح و�لنمو �القت�سادي للدولة«.
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العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 

اإعالن للح�سور امام اخلبري املحا�سبي / هاينء حممد حممد عبدالعزيز 
يتعني على �ل�سيدة / �سريل فيجر �سانتو�ض )�سركة ماك فايت �سبورت 
�لر�سمي �ىل  �لدو�م  �لعنو�ن �حل�سور خال �ساعات  - م م ح( جمهولة 
دبي  �ل�سمو حاكم  بديو�ن �ساحب  �ملنازعات  وت�سوية  �إد�رة �خلربة  مقر 
- دور  ج  �لثاين من دي�سمرب - مبنى  ب�سارع  مببنى �حل�سيبة للجو�ئز 
�مليز�نني ملقابلة �خلبري �ملحا�سبي �ملذكور و�إح�سار �لوثائق �لتي موقفكم 
يف �لدعوى رقم 2017/1140 ��ستئناف مدين وذلك بعد ��سبوع من ن�سر 

هذ� �الإعان.  
عن اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 
اخلبري املحا�سي/هاينء حممد حممد عبدالعزيز  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم )2018/834( حمكمة عجمان  
�ملدعي / في�سل ن�سيم

�سد �ملدعي عليه / فورت�ض لاإ�ستثمار�ت �لدولية 
يقت�سي ح�سور من ميثل �ل�سركة باحل�سور يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/3/13 يف 
متام �ل�ساعة 12 ظهر� يف مكتبنا - دبي - �أم �لرمول - بناية لوتاه - �لدور �الأول 

- مكتب رقم )10( �خلبري �لهند�سي  م / �أحام علي �بر�هيم 
للتو��سل : هاتف / 042559775 متحرك - 0506562030 

 Email:- court.specialist@step.ae
اخلبري الهند�سي 
م/ اأحالم علي اإبراهيم  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2959  ا�ستئناف جتاري   
حمل  جمهول  ح�سن  فهمي  �بر�هيم  �حمد  �سده/1-  �مل�ستاأنف  �ىل 
�الق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف/ حم��م��د ج��م��ال ���س��ي��ف حم��م��د �حلريز 
�ل��ف��ا���س��ي ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م �ل ���س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
جل�سه  لها  وح��ددت   2018/12/30 بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/2296
يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/3/26 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/2881  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/1- حممد ر�سا عبد�لرحمن �سريف جمهول حمل 
�لها�سمي  �ب��ر�ه��ي��م  �ل�سيد  ك��ام��ل  /حم��م��د  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
وميثله / علي م�سبح علي �ساحي - قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم 2017/2116 جتاري كلي وحددت لها جل�سه يوم �الثنني 
 ch2.D.16 ملو�فق 2019/4/15 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم�
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/138  ا�ستئناف مدين 

�ىل �مل�ستاأنف �سده/1- �حمد عبد�لرحيم �حمد �لعطار  جمهول حمل 
م�ساهمة  للتمويل  �ال�سامية  �ف��اق  �مل�ستاأنف/�سركة  �ن  مبا  �القامة 
خا�سة وميثله/علي �سلطان �سامل �لكندي قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم 2018/255 مدين كلي وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�ض 
 ch1.C.11 ملو�فق 2019/3/14 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم�
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/543 تنفيذ جتاري  

 �ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �ساره ل�سناعة �الن�ساء�ت �ملعدنية - �ض ذ م م
ميدل  بوهلمان  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�ي�����س��ت )����ض م ح( ومي��ث��ل��ه��ا ق��ان��ون��ا/ك��ي��م د�ن��ي��ل ومي��ث��ل��ه/���س��ع��اد حممد 
عبد�لعزيز عبد�لغني - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مكم بالت�سامن  بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2595373( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف الدعوى رقم 2018/4868 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة علي بن �سامل للمقاوالت )ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة( جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جريرنيت�ض 
�نرتنا�سيونال للمقاوالت - �ض ذ م م  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )4240( درهم  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اه  �ملذكورة 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/696  تنفيذ عمايل 

باتينكا  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن طالب  �أن��دري��ج��ا  �ملنفذ ���س��ده/1-  �ىل 
قانونا  وميثلها  �ض  م  د  م  & �سريفي�سز  �سوليو�سونز  نافايد�  �سركة  �لتنفيذ/ 
�لرئي�ض وميثله / �سعاد حممد عبد�لعزيز عبد�لغني - قد �أقام عليك �لدعوى 
 )12116.50( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية 
درهم   734 مبلغ  �ىل  باال�سافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإخطار عديل بالن�سر

رقم )2019/1735 (
�ملخطر : �سهاب �لدين حممد - بريطاين �جلن�سية 

بوكالة �ملحامي / يو�سف حممد ح�سن �لبحر 
�ملخطر �ليها / �مباكت تونر للتجارة - �ض ذ م م 

تبلغها  تاريخ  من  �عتبار�  �ي��ام  خم�سة  م��دة  وميهلها  �ليها  �ملخطر  يخطر  �ملخطر  �ن 
بهذ� �الخطار لوفاء و�سد�د قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة و�مل�سحوبة على بنك ر��ض �خليمة 
�لف  وع�سرون  وخم�سة  )خم�سمائة  دره��م(   525.000( وق��دره  �إجمايل  مببلغ  �لوطني 
درهم( ، وبخاف ذلك فان �ملخطر �سيكون م�سطر�  �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية 
�لر�سوم  �ىل  باالإ�سافة  �مل��ذك��ور  باملبلغ  �ليها  �ملخطر  �ل��ز�م  �سبيل  �ل��دع��وى يف  و�ق��ام��ة 

و�مل�ساريف و�لفو�ئد. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1736 (

�ملنذر : �فاري لل�سقق �لفندقية �لرب�ساء موؤ�س�سة فردية 
�ملنذر �ليها : هوم �ك�سبريت �نرتنا�سيونال - ذ م م 

ومبوجب هذ� �الإخطار فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليها )هوم �ك�سبريت �نرتنا�سيونال - ذ م م( 
ب�سد�د بدل �اليجار �ملتاأخر مبلغ مقد�ره 1.151.016.78 درهم )مليون ومائة وو�حد وخم�سون 
�ملقررة قانونا وهي )30(  �ملدة  ، وذلك خال  �لف و�ستة ع�سر درهم وثمانية و�سبعون فل�سا( 
تلك  �ملبلغ يف خ��ال  ه��ذ�  ب�سد�د  �ليها  �ملنذر  ع��دم قيام  ، ويف حالة  �الخ��ط��ار  تاريخ  يوما من 
�لفرتة )فرتة �النذ�ر( �سيتم �خائها من �لعني �ملوؤجرة ، مع �لز�مكم بت�سليمها باحلالة �لتي 
كانت عليها وقت �لتعاقد وبحالة جيدة �ساحلة لاإ�ستعمال ، وخالية من �ساغليها ، مع حتميل 
�ملنذر �ليها )هوم �ك�سبريت �نرتنا�سيونال - ذ م م( مبا ي�ستجد من بدل �يجار حتى �الخاء 

�لفعلي للعني �ملوؤجرة �ملذكورة �آنفا.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/1734(

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : مقهى بنت �ل�سرق - رقم �لرخ�سة �لتجارية )650197( - جمهولة حمل �القامة 

تنبه �ملنذرة  على �ملنذر �ليها بالتايل : - 
باالإ�سافة �ىل ما  تاريخ 2019/1/31   �سد�د مبلغ  )12500/ دره��م( كقيمة م�ستحق حتى  �أوال :- ب�سرورة 
ي�ستجد من �لقيمة �اليجارية وذلك حتى تاريخ �الخاء �لفعلي للعني �ملوؤجرة و�سد�د مبلغ  40.000 درهم 

وذلك غر�مة رجوع �ل�سيكات طبقا للبند رقم 12 من عقد �اليجار. 
�إخ��اء حمل رقم )1( من بناية فريج �ملرر �ملقامة على قطعة �الر���ض رقم )117-648( - و�لكائنة  ثانيا : 
مبنطقة �ملرر -  دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�سو�غل و�ال�سخا�ض وذلك باحلالة �لتي كان 

عليه وقت �ال�ستام وذلك خال �ملدة �ملحددة بهذ� �النذ�ر. 
كافة  التخاذ  �ملنذرة  ت�سطر  �سوف  و�إال  �الن��ذ�ر  بهذ�  �إعانكم  تاريخ  من  تبد�أ  يوما  ثاثون  خ��ال  وذل��ك 
�الجر�ء�ت �لقانونية �لازمة ال�سرتد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�سد�د و�الخاء مع حتميلكم 

كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2317 جتاري كلي 
حمل  جمهول  �لطنيجي   �لبديوى  عبد�هلل  حممد  م�سبح  �سيف  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف   2018/2/12 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة 
ي��وؤدي للمدعي  ب��ان  ب��ال��ز�م �ملدعي عليه  �مل��ذك��ورة �ع��اه ل�سالح/ بنك �مل�سرق )���ض م ع(  
وثمانني  و�سبعة  وثمامنائة  �ل��ف  وثمانني  وثاثة  )خم�سمائة  دره��م   583.887.76 مبلغ 
�ل��دع��وى يف  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  فل�ض(  و�سبعني  و�ستة  دره��م 
2017/10/26 وحتى متام  �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليه بامل�ساريف و مبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �الع��ان  هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/41  عقاري كلي  

3-�بو  زينال  علي  ح�سن  2-جا�سم  �ل�سقر�ن  عبد�لهادي  �سقر  /1-ب�سام  عليه  �ملدعي  �ىل 
طالب �سكر�هلل طالبي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ريا ر��سد �لنقيب وميثله/مي 
عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب �لفا�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
وقدره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  و�ل����ز�م  عليه  و�مل��دع��ي  �مل��دع��ي  ب��ني  �لعقد  ببطان  �مل��ط��ال��ب��ة  
�ل�سد�د ومبلغ وقدره  �ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  و�لفائدة  درهم(   1.227.920(
تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  و�الدب���ي  �مل��ادي  �ل�سرر  عن  كتعوي�ض  دره��م(    300.000(
�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �حلكم وحتى 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 �ل�ساعة   2019/3/10 �ملو�فق 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/513 عقاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه /1- حميد ر�سا كاركر ديزجى  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
مهدى خادم ح�سني وميثله / خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي - قد �أقام 
 6 )فيا  للعقار  �لبيع  عقد  ونفاذ  �لدعوى  ب�سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �الإم����ار�ت( و�حتياطيا  ت��ال  دب��ي - منقطة  �لنخيل -  ج��زر جمري� 
�لتعوي�ض  مع  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   11.000.000( وقدره  مببلغ 
�التفاقي مبلغ وقدره )500.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية بقيمة 12% من تاريخ �لعقد 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق  2019/4/9  �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/282  جتاري كلي               

مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  مفتاح  جا�سم  مطر  جا�سم  �لعنود   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
  - �لهرمودي  ر�سول علي  / عبد�هلل حممد  �لوطني وميثله  �الإحت��اد  بنك  �ملدعي/  �ن 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالق�ساء ب�سحة ونفاذ �التفاقية �ملربمة 
مبلغ  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتنفيذي  �ل�سند  قوة  يف  وجعله   2017/2/19 بتاريخ 
وقدره 630000 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع ن�سبة 12% من تاريخ �الخال وحتى 
تاريخ �ل�سد�د �لتام وهو �إجمايل �ملديونية �ملرت�سدة بذمة �ملدعي عليها.  وحددت لها 
جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2019/3/18  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم )2018/4801( جتاري جزئي - دبي 
فرع   - �ملحدودة  �سرت�كت�سرز  �إنفر�  �سيمبلك�ض  )�سركة  عليها  �ملدعي   -: �إعانه  �ملطلوب 
دبي( - حيث �ن �ملدعية )طبا�سكو للمقاوالت �لفنية( �أقامت �لدعوى �ملذكورة �أعاه وحدد 
�خلبري �ملنتدب يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/3/12 م �ل�ساعة 11.00 �سباحا موعد� الجتماع 
�خلربة رقم )1(  وذلك مبقر �خلبري �ملنتدب �خلبري �لكائن ب�سارع عود ميثاء - �ملدخل 
�لطابق  �الإد�ري وخلف فندق موفنبيك -  �إينوك  ملبنى  �ملجاور  �سبيكرتوم  �الأمامي ملبنى 
�و بو��سطة  �أم��ام �خلبري �سخ�سيا  ،   لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �الأول - مكتب 102/15 
�سيقوم  تخلفك  حالة  ويف   ، �مل�ستند�ت  من  و�سور  دفاعك  مذكرة  و�إح�سار  معتمد  وكيل 

�خلبري مببا�سرة مهامة �ملكلف بها طبقا للقانون �ملخول له. 
مهند�ض/عماد حممد احمد ابو اخلري
اخلبري الهند�سي املنتدب 

اعالن للح�سور اأمام اخلربة 

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/426  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-رخ�سانة تايات بوثوكودى جمهول حمل �القامة مبا �ن 
قد  �لعامري  عبد�هلل حممد  ديز�ين وميثله:حممد  �نرتير  �وت  �ملدعي /الي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره )176.344( درهم باال�سافة �ىل �لتعوي�ض �جلابر لل�سرر وبالكل 
جل�سة  لها  �الت��ع��اب.وح��ددت  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م 
  ch1.C.12:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/3/12  �لثاثاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/408  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يه �سي �يف للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�سركة �ل�سايع للتجارة ذ.م.م فرع دبي وميثله:فهد �حمد علي حممد 
�ملدعي عليها مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  بن متيم قد 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )115500( وق��دره 
تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك يف:2017/6/10 وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  بالقاعة:ch1.C.13  لذ�  �ل�ساعة:08:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/3/10  �الحد 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/567  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  مانيوفاكت�سرجن  �ستيل  ف��اب  1-تكنو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�����ض.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن  �حل��دي��د  لتوريد  /دي���ال  �مل��دع��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملطوع  حممد  ح�سن 
عليها مببلغ وقدره )13640( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %18 بو�قع  �التفاقية 
�ملو�فق:2019/3/12  �لثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  كفالة.وحددت  با  �ملعجل  بالنفاذ 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة �ض  �ل�����س��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/613  جتاري جزئي

�القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لبناء  م��و�د  لتجارة  1-رنيم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /�سركة �ل�سعفار للنقليات ذ.م.م وميثله:عبد�لكرمي جودت عبد�هلل 
��ستيتيه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغا وقدره )264.312/94( درهم مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �سنويا 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�سروفات 
�مل���و�ف���ق:2019/3/28  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �ت��ع��اب  ومقابل 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ض  �ل�����س��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3299  جتاري جزئي 
�سركة   -3 �ح��م��دي  تدين  ح�سني  ر�سا   -2 منحال  ف��رج  ميرت�  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بر�سكو للتجارة )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/9/20  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/بنك 
�سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي( بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم 
بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )120.122.15( درهم و�لفائدة بو�قع 15% ب�سيطة �سنويا 
من تاريخ:2013/9/30 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهما بالت�سامن بالر�سوم و�مل�ساريف 
لا�ستئناف خال ثاثني  قابا  �تعاب. حكما مبثابة �حل�سوري  مقابل  درهم  و�لف 
�ل�سيخ  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �الع��ان �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/1611  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �حلياة للب�سريات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

علي  ح�سن  علي  وميثله:ح�سني  حم��دودة(  م�سوؤولية  )ذ�ت  للديكور  �ملتحدة  �ل�سركة 
�لبناي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/6/26  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�سالح/�ل�سركة �ملتحدة للديكور )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( �وال:بالز�م 
�ل�سيكات  قيمة  دره��م   )482600( م��ق��د�ره  مبلغ  �ملدعية  �ىل  ت���وؤدي  �ن  عليها  �مل��دع��ي 
 - �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2018/4/29  م��ن  �سنويا   %9 وف��ائ��دة  �لتد�عي  مو�سوع 
ثانيا:�سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رق��م:2018/235 جتاري و�لزمت �ملدعي عليها 
بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2018/68 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: م�سرف �الإمار�ت �ال�سامي - �ض م ع
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبيه - مبنى رقم "16" �لطابق �لثالث - هاتف رقم  04/3834587  مكاين رقم 
�ني�ض عامل  �ملنفذ �سده : ممتاز عامل �سديقي   Email/omer@emiratesislamicbank.ae  3135291835
ح( م  ���ض  ري�سور�سيز  فور�ست  )�رب���روز  �سركة  ل��دى  ع��ام  مدير  يعمل   - عمله  مقر  على  يعلن   - دب��ي  �إم���ارة    : عنو�نه   -  �سديقي 
�لكائنة باملنطقة �حلرة بجبل علي - م�ستودع رقم �سي C147( 147( �سارع رقم 731  - مكاين رقم 0719763867  - �نه 
�لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/3/13 �ملو�فق  �الأرب��ع��اء  يوم  يف 
www.( ل��ل��م��ز�د�ت وع��ل��ى موقعها �الل��ك��رتوين �لبيع )�سركة �الم����ار�ت  �ن��ي��ط بها  �ل��ت��ى  ل��دى �جل��ه��ة  �دن���اه  �و���س��اف��ه  �ملو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن 
ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة 
�سكنية : �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�ض : 103 - رقم �ملبنى : 1  - ��سم �ملبنى : MED 48 - رقم �لوحدة : 114 - 

�مل�ساحة : 90 مرت مربع  و�ملقدرة ب��� )678.125.00( درهم - يباع العلى عطاء -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2018/68 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: م�سرف �الإمار�ت �ال�سامي - �ض م ع
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبيه - مبنى رقم "16" �لطابق �لثالث - هاتف رقم  04/3834587  مكاين رقم 
�ني�ض عامل  �ملنفذ �سده : ممتاز عامل �سديقي   Email/omer@emiratesislamicbank.ae  3135291835
ح( م  ���ض  ري�سور�سيز  فور�ست  )�رب���روز  �سركة  ل��دى  ع��ام  مدير  يعمل   - عمله  مقر  على  يعلن   - دب��ي  �إم���ارة    : عنو�نه   -  �سديقي 
�لكائنة باملنطقة �حلرة بجبل علي - م�ستودع رقم �سي C147( 147( �سارع رقم 731  - مكاين رقم 0719763867  - �نه 
�لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/3/13 �ملو�فق  �الأرب��ع��اء  يوم  يف 
www.( ل��ل��م��ز�د�ت وع��ل��ى موقعها �الل��ك��رتوين �لبيع )�سركة �الم����ار�ت  �ن��ي��ط بها  �ل��ت��ى  ل��دى �جل��ه��ة  �دن���اه  �و���س��اف��ه  �ملو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن 
ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة 
�سكنية : �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�ض : 103 - رقم �ملبنى : 1  - ��سم �ملبنى : MED 48 - رقم �لوحدة : 114 - 
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العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/453 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �نابيل ري�ض �سينا جنوت جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى  مبا �ن طالب �لتنفيذ/ها�سم علي حممد قد 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  �ملحكمة.وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )46179(
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/435 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- خط حم�سن للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول 
�نرتنا�سيونال  بهر�ت  �لتنفيذ/ناف  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
ليمتد قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )71131501( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3686 تنفيذ مدين
مكتب   -2 )�ملحامي(  عي�سى  حممد  عي�سى  �حمد  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ملجموعة �لوطنية للمحاماه و�ال�ست�سار�ت �لقانونية جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/كاو�ض جن�سلر وميثله:�سرحان ح�سن حممد ح�سن 
بدفع  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملعيني 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )113404( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/101 تنفيذ �سرعي
�ن طالب  ف��اروق جربي جمهول حمل �القامة مبا  �ملنفذ �سده/1- عمر  �ىل 
قد  ك��م��ايل  علي  حممد  وميثله:�حمد  زرزور  عبد�لرحمن  �لتنفيذ/�سوز�ن 
�ل�سادر  �ملذكورة �عاه و�لز�مك تنفيذ �حلكم  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك 
باال�ستئناف  و�مل��ع��دل  م�سلمني  نف�ض  �ح����و�ل  رق��������م:1263/2016  �ل��دع��وى  يف 
رق���م:320/337/2017 ، 581/2018 ��ستئناف �حو�ل �سخ�سية ومو�ريث ب�سد�د 
تاريخ  و�مل�ساريف من  للر�سوم  �ساما  به وقدره )210258( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ال�ستحقاق وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13130  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �المار�ت بالبادي للمقاوالت �ملحدودة مملوكة بالبادي 
�لو�حد ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل �القامة مبا �ن  �ل�سخ�ض  �لهند�سية �سركة 
�ملدعي /و�سام ن�سر جديد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )93166 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم 
وحددت لها   MB188147410AE:و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�سكوى
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/915  عمايل جزئي

�القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �لفنية  للخدمات  �ل�����س��ام  1-رمي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق������ام ع��ل��ي��ك �لدعوى  ت���ي���اه���ون ق���د  �مل���دع���ي /����س���ول���وم���ون دي���رب���ي  مب���ا �ن 
درهم  دره����م(   9534( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت لها جل�سة يوم �الحد   MB188748424AE/2018:ل�سكوى�
�ملو�فق 2019/3/17 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

      اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/585  عمايل جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م���ع���م���ار مل���ق���اوالت �ل��ب��ن��اء ���������ض.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
�الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���س��ف��ي �ل��دي��ن ع��ب��د�حل��ك��ي��م حم��م��د خ��ل��ف ق��د �أق���ام 
 98400( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
و�ل��ر���س��وم و�مل�ساريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )1500( دره��م 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB18918799AE:ل�سكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   10.00 �ل�����س��اع��ة   2019/3/25
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/9243  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- تر�ر �نتري بري�سي�ض للنقليات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/حممد نفي�ض �و�ن حممد ريا�ض مالك نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/11/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/حممد نفي�ض �و�ن 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة  بحكمت  مالك  ريا�ض  حممد 
قيمتها  �و  عينا  �ل�سياحية  �لدرجة  على  موطنه  �ىل  �لعودة  وتذكرة  دره��م   )10.830(
نقد� مامل يلتحق �ملدعي بالعمل لدى رب عمل �خر عند تنفيذ �حلكم وباملنا�سب من 
حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ض  منها  ن�سيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�سروفات 
مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سمو  هذ� �الع��ان �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/80  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مدحت �دو�رد خليل حنا 2- �سركة خليل موتورز �ض.م.ح جمهول 
وميثله:مي  �سلبي  حممد  عبد�حلميد  �ل�سيد  /حممود  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
�لدعوى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د  �ل��ف��ا���س��ي  ن�سيب  ب��ن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ن�سيب  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
للمدعي  ي��وؤدو�  بان  �ملدعي عليهما مت�سامنني ومنفردين  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )200.000( مبلغ 
�المر على  كفالة ونطلب �سم ملف  �ملعجل با  بالنفاذ  بامر م�سمول  يف:2018/12/5 
عري�سة رق��م:10/2019 �مر على عري�سة مدين �ىل ملف �لدعوى.وحددت لها جل�سة 
بالقاعة:ch2.D.17  لذ�  �ل�����س��اع��ة:08:30 ���ض  �مل����و�ف����ق:2019/3/13  �الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/187  مدين جزئي

�ن  �القامة مبا  �ملعلم جمهول حمل  يو�سف �سديق  1-ب��در   / �ملدعي عليه  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ملدعي /�سركة �الم��ار�ت لات�ساالت �ملتكاملة ���ض.م.ع قد 
درهم   )102681.66( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�مل����و�ف����ق:2019/3/14  ي��وم �خلمي�ض  لها جل�سة  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�����س��د�د  وح��ت��ى 
�أو من  �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.D.18  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3879  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �نوف 8 �نرتيرز �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/1/21  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
بالز�م  دبي  ذ.م.م فرع  و�ل�سيانة  ل�سالح/�سركة ع�سام قباين و�سركاه لان�ساء�ت 
�ملدعي عليهما بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )144960( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% �سنويا م��ن:2017/11/29 حتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العان �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/280  عقاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- نبيل �بر�هيم �بو نحان جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/1/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/بنك نور 
- م�ساهمة عامة حكمت �ملحكمة بف�سخ �لعقد �ملربم بني طريف �لدعوى بخ�سو�ض �لوحدة 
رقم:406 برج دبي فيوز �سي �ل �ف وبت�سليم �لوحدة حمل �لعقد �سند �لتد�عي خالية من 
�لو�ردة يف �سهادة  �لعبارة  �ل�سو�غل للمدعي ومبخاطبة د�ئرة �الر��سي و�الماك ل�سطب 
عليه  �ملدعي  وبالز�م  عليه  �ملدعي  ل�سالح  بالتملك  �ملنتهية  �الج��ارة  ترتيبات  ب�ساأن  �مللكية 
باملنا�سب من �مل�سروفات مع �لز�م �ملدعي عليه مببلغ ثاثمائة درهم مقابل �تعاب حماماة 
�ملدعي ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2019/316  احوال نف�س م�سلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- في�سل ر�سيد عبد�لر�سيد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  فالر�ين   جاجنو  �جنو  �ملدعي/ 
وم�سكن  �ل�سد�ق  وم��وؤخ��ر  �ساملة  �والد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�سرر  بالطاق 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  خادمة  و�ج��رة  حا�سنة  و�ج��رة  �حل�سانة  وتقرير  �سرعي 
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �خلمي�ض �ملو�فق  2019/3/14   �ل�ساعة 
�لقرهود  منطقة  يف  �ل�سخ�سية  �الح��و�ل  مبنى  يف   )7( رقم  بالقاعة  �ض   8.30
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/2153  احوال نف�س م�سلمني
�ن  ف��رح جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1- �سيف �سمري ج��ورج 
�لزيودي   من�سور  حممد  علي  وميثله:�حمد  ��سكندر  �سبحي  و���س��ام  �مل��دع��ي/ 
�ملدعي عليه  �ملدعية عن  بتفريق  �لق�ساء  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
بائنة لل�سرر ونفقة موؤقتة بو�قع )20000( درهم �سهريا. وحددت لها  بطلقة 
جل�سة يوم  �الربعاء �ملو�فق  2019/3/13   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )3( يف 
مبنى �الحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/193  جتاري كلي
�ن  �القامة مبا  / 1-ط��وين جرج�ض مو�سى جمهول حمل  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /�سبيع خالد �لدوري وميثله:نبيه �حمد بدر قد �أقام عليك �لدعوى 
ب���  جت��اري   593/2018 �لتحفظي  �حلجز  ونفاذ  ب�سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفو�ئد  درهم   )4800000(
�الثنني  يوم  لها جل�سة  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل  و�لر�سوم 
فاأنت  لذ�    ch2.E.22:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/25 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2120  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة ناتايل تورز - �سركة �جنبية كائنة بدولة رو�سيا �الحتادية 2- نتاليا 
فادميري   -3 ت��ورز  ن��ات��ايل  �سركة  وم��دي��رة  مالكة  وب�سفتها  �ل�سخ�سية  ب�سفتها   - فوربييفا 
حمل  جم��ه��ول  ت���ورز  ن��ات��ايل  �سركة  وم��دي��ر  م��ال��ك  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   - ف��وروب��ي��ي��ف 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  ���ض.ذ.م.م  لل�سياحة  /�لفا  �ملدعي  �ن  �القامة مبا 
وقدره  مبلغ  يعادل  مبا  �مريكي  دوالر   )27.432.248.57( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �مار�تي  دره��م   )100.762.761.06(
بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف:2018/7/11 وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
�ل�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف  �ملو�فق:2019/3/12  يوم �لثاثاء 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/419   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- مان�سر �ساك�سون دبي - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/تارو�ض للهند�سة �مليكانيكية - �ض ذ م 
م  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )230827.50( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/10  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سيد �ساه معني قادري �سيد �ساه - كفيل �سامن 
2-�سلمى �سلطانة حممد قا�سم - كفيل �سامن  جمهويل حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف /م�����س��رف �الإم������ار�ت �ال���س��ام��ي - ���ض م ع ومي��ث��ل��ه / 
��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر  جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي - قد 
بالدعوى رقم : 2018/1226 جتاري كلي بتاريخ 2019/1/3 وحددت لها 
جل�سه يوم �الحد  �ملو�فق 2019/3/31 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن مبح�سر حجز تنفيذي على منقوالت عن طريق الن�سر 
حمكمة را�س اخليمة االإبتدائية - دائرة التنفيذ 

 2017/165 تنفيذ   

تعلن حمكمة ر��ض �خليمة - د�ئرة �لتنفيذ �نه بناء على طالب �حلاجز/
على  �لتنفيذي  �حل��ج��ز  توقيع  مت  �ن��ه   - ر�م��ان��وج��ام  ك��وم��ار  �سينتيل 
�ملنقوالت �لعائدة للمنفذ �سده بتاريخ 2017/3/12 �سد �ملحكوم عليه / 
 �سركة مريتك ميدل �ي�ست وميثلها مديرها �مل�سئول �ندرييا�ض كيجل.
نفاذ� لاأمر �ل�سادر من قا�سي �لتنفيذ يف �مللف 2017/165 تنفيذ ر��ض 

�خليمة ، وذلك للعلم و�تخاذ �لازم. 
�سعيد ال�سحي 
مندوب التنفيذ  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/2432 جتاري كلي - دبي 
�ملدعي عليه: في�سل ر��سد عبيد �لر�سيد 

يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. 
بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �لكلية �لتجارية �الأوىل رقم )31( بندبي خبري� 
خ  م  �ض   - للتمويل  �ل��وف��اق  �ملرفوعة من /�سركة  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  م�سرفيا يف 
ميثلكم  معتمد�  وكيا  �و  �خل��ربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  وعليه  �سدكم  )�مل��دع��ي( 
وتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت تخ�ض �لدعوى وذلك يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2019/3/14 
و�لكائن  �مل��رزوق��ي  �خلبري/عبد�ملجيد  مكتب  مقر  يف  �سباحا   11.30 �ل�ساعة  مت��ام  يف 
�لطابق 15 - مكتب رقم  �مل�سرف -  بناية برج  يا�ض -  �سارع بني  دي��رة -  مبدينة دبي - 

1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اإعالن باحل�سور اىل

 مكتب اخلبري املحا�سبي / عبداهلل حممد حيدر
يف الدعوى رقم )2018/4211( جتاري جزئي   

 �ىل �ملدعي عليها / �سركة �خلليج �لبحرية لل�سيانة و�خلدمات �ملاحية - دبي - ذ م م
)جيمو�ض دبي( مبا �ن �ملدعية / �لبو�ردي �لفنية �ل�سناعية - �ض ذ م م  ، قد �قامت 
�سدكم �لدعوى �مل�سار �ليها �عاه ، وحكمت حماكم دبي �الإبتد�ئية بتعيني �خلبري 
�حل�سابي �ساحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى ، يرجى منكم مر�جعة مكتب �خلبري 
�سارع  �لتايل : )دبي - ديرة -  �لعنو�ن  تاريخ �الإعان على  �يام من  خال ثاثة 
�ملطينة - بناية رقم )71( - بلوك A - �لدور �الأول - مكتب رقم )12( - �لبناية �لتي 
تلي �سوبرماركت هابي الند ، هاتف رقم )2732072-04(  فاك�ض رقم )2728968 04( 

وذلك لتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت.

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   
اعالن بالن�سر حل�سور اجتماع خربة ح�سابية 
�ملطلوب �عانه: �لريامي الأعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ م م  

بهذ� يعلن �خلبري �حل�سابي / �يوب عبد�هلل �أحمد �ملعني من قبل حماكم دبي 
يف �لق�سية رقم 2018/4071 جتاري جزئي ، �ملقامة من �ملدعية / يوين �خلليج 
للتنمية - �ض ذ م م - �سد �ملدعى عليها/�لريامي العمال �لكهروميكانيكية - 
�ض ذ م م  - باأن �ملدعي عليها مدعوه لتقدمي دفاعها وح�سور �جتماع �خلربة 
�ملحدد لعقده يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/3/14 وذلك يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة 
بناية  �لكائن يف  �لكائن يف مكتب �خلبري  و�لن�سف �سباحا يف مكتب �خلبري 

�الإحتاد - �لطابق �لعا�سر - مكتب رقم  )1005( بجو�ر �سيتي �سنرت
هاتف 043433131

 اخلبري / ايوب عبداهلل

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/726  تنفيذ عمايل 

م    م  ذ  ���ض   - �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �نرتنا�سيونال  ب��ي��زوف��ا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ج��ون بريير�  �نتوين  دي��ان  �لتنفيذ/  �ن طالب  �القامة مبا  جمهول حمل 
بريير� جون وميثله / �سعاد حممد عبد�لعزيز عبد�لغني -  قد �أقام عليك 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
باال�سافة �ىل  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )165088.50(
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   7818 مبلغ 
�ملذكور خال  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  �الج��ر�ء�ت 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12573 بتاريخ 2019/3/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1677(

�ملنذرة : عرب بزن�ض ما�سني - م م ح 
بوكالة �ملحاميني / يو�سف �حمد عبد�هلل وروكز حبيقه 

1- ديرنتون �إنرتنا�سيونال - م م ح  وميثلها مديرها )جوز�ف طوين تابت(  �ملنذر �ليهما  :  
2- جوز�ف طوين تابت - لبناين �جلن�سية   

وقدره  مبلغ  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�سامن  لها  يوؤديا  ب��ان  �ليهما  �ملنذر  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب  �ملنذرة  تنذر 
�لفا ومائة وخم�سة وت�سعون  "�ربعة ع�سر مليونا وخم�سمائة و�ثنان وخم�سون  14.552.195.35 دوالر� �مريكي 
دوالر� �مريكي وخم�سة وثاثون �سنتا" �و ما يعادله بالدرهم �الإمار�تي مبلغ وقدره 53.159.168.33 " ثاثة 
وخم�سون مليونا ومائة وت�سعة وخم�سون �لفا ومائة وثمانية و�ستون درهما وثاثة وثاثون فل�سا " باالإ�سافة 
�ىل �لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ هذ� �النذ�ر ��ستناد� �ىل كتاب تاأكيد �ملديونية �ملوؤرخ يف 
2016/11/7 وذلك فور� عند ن�سر لهذ� �النذ�ر ويف حال تخلف �و �متناع �ملنذر �ليهما عن دفع هذ� �ملبلغ الأي �سبب 
كان ف�سوف ن�سطر �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لازمة اللز�مهما بدفع �ملبلغ �ىل �ملنذرة مع حتميلها 

منذ �الآن كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب �لتي قد تن�ساأ عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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لتحدي  �لنهائية  �لت�سفيات  �جلاري  �ل�سهر  تنطلق 
�ل���ق���ر�ءة �ل��ع��رب��ي �مل��ن�����س��وي حت��ت م���ب���ادر�ت حممد 
�لر�بعة  دورت�����ه  �ل��ع��امل��ي��ة، يف  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لعربية  �ل��دول  خمتلف  يف  �لُقطري  �مل�ستوى  على 
�مل�ساركة، بحيث تتو��سل �لت�سفيات تباعاً على مدى 
�ل�سهرين �ملقبلني.وتاأتي �لت�سفيات �لنهائية لتحدي 
�لقر�ءة �لعربي، �ملناف�سة �لقر�ئية و�ملعرفية �الأكرب 
من نوعها عربياً وعاملياً لغر�ض ثقافة �لقر�ءة لدى 
م�سرية  نوعية يف  �نعطافًة  لت�سكل  �لعربي،  �ل�سباب 
�لتحدي �لبالغة �أربعة �أعو�م، مع بلوغ عدد �مل�ساركني 
13 مليون  يف �لتحدي يف دورت��ه �حلالية �أكرث من 
طالب وطالبة من 49 دولة حول �لعامل، من بينها 
هت جناء  16 دولة عربية.يف هذ� �خل�سو�ض، وجرّ
�ل�����س��ام�����س��ي، �الأم����ني �ل��ع��ام مل�����س��روع حت���دي �لقر�ءة 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �ل�سكر  �لعربي، 
رئي�ض جمل�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
على دعمه �مل�ستمر  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
يرتجم  مب��ا  عليه  و�ل��ق��ائ��م��ني  للم�سروع  و�حل��ث��ي��ث 
روؤية �سموه لتاأهيل و�إع��د�د جيل عربي �ساب يوؤمن 
مدرك  و�ٍع  جيل  خلق  يف  �ملعرفية  �ل��ق��ر�ءة  بقيمة 

لق�سايا �أمته، وي�سهم بفاعلية يف بناء وطنه.
عربياً  �لافتة  �مل�ساركة  “حجم  �ل�سام�سي:  وقالت 
�ل��ع��رب��ي تخطى  �ل���ق���ر�ءة  �أن حت���دي  تظهر  وع��امل��ي��اً 
�لتوقعات  �إطاقه كل  �أربع �سنو�ت فقط من  خال 
�أو ع��دد �لدول  �ل��ط��اب��ي  ���س��و�ء م��ن حيث �الإق��ب��ال 
�أو �ل��ت��اأث��ري �مل��ج��ت��م��ع��ي جل��ه��ة خ��ل��ق مناخ  �مل�����س��ارك��ة 
قر�ئي عام تدعمه كافة موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي يف 
“�ملوؤ�س�سات �لرتبوية  �أن:  موؤكدة  �لدول �مل�ساركة”، 
يف  و�خل��ا���ض،  �حلكومي  �لقطاعني  يف  و�لتعليمية، 
�لقر�ءة  حت��دي  جعلت  �لعربية  �ل���دول  م��ن  �لعديد 
�ال�سرت�تيجية  خططها  من  �لعديد  حمور  �لعربي 

�ل��ت��ط��وي��ري��ة، م��ن خ���ال �ع��ت��م��اد �أن�����س��ط��ة وبر�مج 
على  �لدر��سي مع حر�سها  �لعام  مد�ر  على  قر�ئية 
ب��ال��ك��ام��ل يف  و�لتعليمي  �ل��ط��اب��ي  �ل���ك���ادر  �إ����س���ر�ك 
م�سيفًة  �ملتنوعة”،  �ملعرفية  �لفعاليات  من  �لعديد 
“بل �إن �لعديد من �ملد�ر�ض جعلت تقييم تطور �أد�ء 
�لطلبة يف حتدي �لقر�ءة �لعربي جزء�ً من �لتقييم 

�ل�سامل لتح�سيلهم �ملدر�سي«.
ولفتت �إىل �أهمية حتدي �لقر�ءة �لعربي يف تدعيم 
�ملجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  �مل��در���س��ة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ج�سور 
قر�ئية  وفعاليات  �أن�سطة  �إق��ام��ة  خ��ال  من  �ملحلي 
�إقامة  �أو  �ل��ك��ت��ب  م��ع��ار���ض  تنظيم  م��ث��ل  م�����س��رتك��ة، 
م��ه��رج��ان��ات ق��ر�ئ��ي��ة، �الأم����ر �ل���ذي يج�سد �أه���د�ف 
�لتحدي و�ملتمثلة يف تكري�ض �لقر�ءة كن�ساط حيوي 

تنخرط فيه كافة مكونات �ملجتمع.
�لعامة لتحدي  “�الأمانة  �أن  �إىل  �ل�سام�سي  و�أ�سارت 
كافة  م��ع  �لتو��سل  على  حري�سة  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة 
�لعربي  �لوطن  يف  و�لرتبوية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
و�للوج�ستي  �ل��ف��ن��ي  �ل���دع���م  �أ����س���ك���ال  ك���ل  ل��ت��ق��دمي 
ل�سمان م�ساركة مدر�سية وجمتمعية فعالة لتحقيق 
�لذي  �لكبري  �ل���دور  �إىل  �مل��رج��وة«.ول��ف��ت��ت  �لنتائج 
�ملعنية  �ل���دول  يف  �ملحلي  �ملجتمع  موؤ�س�سات  تلعبه 
يف دع��م حت��دي �ل��ق��ر�ءة �لعربي، من خ��ال ت�سافر 
للطلبة  �لازمة  �لت�سهيات  لتوفري  �جلهود  كافة 
�ملكتبات  �إث�����ر�ء  يف  �مل�����س��ارك��ة، وحت���دي���د�ً  و�مل���د�ر����ض 
�إىل  �ل��ك��ت��اب  و���س��ول  وت�سهيل  و�ل�سفية  �مل��در���س��ي��ة 

�لطالب.
من جانبه، �أكد عبد�هلل �لنعيمي من�سق عام م�سروع 
�لتي  �لنهائية  �لت�سفيات  �أن  حتدي �لقر�ءة �لعربي 
�ستنطلق يف �لدول �ملعنية خال �أيام قليلة وت�ستمر 
على مدى �سهرين ت�سكل ذروة جهود متو��سلة منذ 
مطلع �لعام �لدر��سي، حتولت خاله �آالف �ملد�ر�ض 

مب�ساركة  ق��ر�ئ��ي��ة  ور�����ض  �إىل  �ل��ع��رب��ي  �ل���وط���ن  يف 
طابية وهيئة تدري�سية غري م�سبوقة، الفتاً �إىل �أن 
“�لن�ساط �لقر�ئي �مل�ستمر على مد�ر �لعام �لدر��سي 
�أ�سهم يف خلق مناخ معريف عام، كما �ساهم يف �لوقت 
كافة  يف  للطلبة  �لعلمي  �لتح�سيل  زي��ادة  يف  نف�سه 
�ملو�د”، مو�سحاً يف هذ� �ل�سياق: “�إن م�سروع حتدي 
�لقر�ءة �لعربي ي�سكل �إ�سافة نوعية لدور �ملدر�سة يف 
بناء جيل يقدر �أهمية �لتثقيف �لذ�تي و�ل�سعي �إىل 

مر�كمة �ملعارف مبو�ز�ة �ملنهاج �لدر��سي«.
�أع���د�د  �ل��ك��ب��رية يف  �ل���زي���ادة  ع��ن��د  �لنعيمي  وت��وق��ف 
�مل�����س��ارك��ني يف حت����دي �ل����ق����ر�ءة �ل��ع��رب��ي يف دورت����ه 
�أن  تثبت  �لكبرية  “�مل�ساركة  �أن  �إىل  الفتاً  �لر�بعة، 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إمي���ان 
مكتوم باأجيال �مل�ستقبل وقدرتها على �سنع �لتغيري 

�لبنرّاء من خال �ملعرفة بد�أ يوؤتي نتائجه«.
�ل�����دورة �لر�بعة  �ن���ط���اق  “ م��ن��ذ  �ل��ن��ع��ي��م��ي  وق����ال 
�ملد�ر�ض  م��ن  م��ت��ز�ي��د�ً  مل�سنا ح��ر���س��اً  �ل��ت��ح��دي  م��ن 
للطاب  وممتعة  جاذبة  قر�ئية  بيئات  توفري  على 
وتفعيل �أن�سطة متنوعة حتر�ض على �إ�سر�ك �لطلبة 

و�الأ�سرة معاً خللق مناخ قر�ئي تفاعلي ».
و�سدد �لنعيمي يف هذ� �جلانب على �لقيمة �حلقيقية 
للتحدي يف خلق وعي �أ�سري عربي باأهمية �لقر�ءة، 
من خال �لتقارير �ملرفوعة دورياً لاأمانة �لعامة 
تلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  زي���ادة  �إىل  ت�سري  �لتي  للتحدي 
�مل�ساركة يف  على  �الأبناء  ت�سجيع  �لعربية يف  �الأ�سرة 

�لتحدي وم�ساركتهم يف قر�ءة �لكتب ومناق�ستها.
ولفت �لنعيمي �إىل �أن �الأعد�د �مل�سجلة حتى �الآن يف 
�ملد�ر�ض  ت��ز�ل  ل��ازدي��اد، حيث ال  �لتحدي مر�سحة 
مرحلية  ت�سفيات  جت��ري  �لعربية  �ل��دول  بع�ض  يف 
على م�ستوى �ملناطق و�ملديريات �لتعليمية.. كذلك، 
�لعربي  �ل��ق��ر�ءة  لتحدي  �ملنظمة  �للجنة  ت���ز�ل  ال 

�مل�سجلني  �ملهجر  �لعرب يف  �أ�سماء �لطاب  ت�ستقبل 
يف حتدي �لقر�ءة �لعربي.

وحول دور �للجنة �لعليا لتحدي �لقر�ءة �لعربي يف 
�للجنة حري�سة على  �أن  �لنعيمي  �أكد  �ل��دورة،  هذه 
متابعة كافة مر�حل �لتحدي، من خال ممثليها يف 
عقبات  �أو  حتديات  الأي  و�لت�سدي  �مل�ساركة،  �ل��دول 
وفعالية،  ب�سا�سة  �لتحدي  �سري  ل�سمان  ب��اأول  �أول 
�ل�سنو�ت  “خال  �خل�����س��و���ض:  ه���ذ�  يف  م��و���س��ح��اً 
خا�سة  و�ل�سفية  �ملدر�سية  �ملكتبات  زودن��ا  �ملا�سية، 
�أكرب  �لكتب لت�سجيع  ب��اآالف  �الأق��ل حظاً  �ملناطق  يف 
عدد من �لطلبة يف �ملدن و�لقرى �لنائية �أو �لفقرية 
�لعامة  �ملكتبات  ب��دور  يتعلق  ما  �مل�ساركة«.ويف  على 
و�لوطنية يف �لدول �لعربية يف خدمة �لتحدي، ذكر 
عبد�هلل �لنعيمي باأن مكتبة �الإ�سكندرية �لتي تعترب 
بكتب  خا�ساً  ق�سماً  ت�سم  عربياً  نوعها  من  �الأك��رب 
�لعلمية  �اله��ت��م��ام��ات  �ستى  تغطى  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي 
و�الأدبية بحيث ي�ستطيع طلبة �لتحدي ��ستعارتها.. 
بكتب  يتم تد�سني ق�سم خ��ا���ض  ���س��وف  �ل��ع��ام،  وه���ذ� 
�لوطنية،  تون�ض  مكتبة  يف  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي 
على  ت�سهل  مكتبة  وج��ود  فكرة  تعميم  يتم  �أن  قبل 
�مل�ساركني و�سولهم للكتب بهدف �مل�ساركة يف م�سروع 
�لعامة  �ملكتبات  خمتلف  يف  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي 
وتوزيع  طباعة  مت  �الآن  �ل��ع��رب��ي.وح��ت��ى  �ل��وط��ن  يف 
30 مليون ج��و�ز م��ن ج���و�ز�ت �لتحدي،  �أك��رث م��ن 
وتوزيعها على �لطلبة �مل�ساركني يف �لتحدي، لكتابة 
�الأ�سابيع  �ست�سهد  حيث  عليها،  �لكتب  ملخ�سات 
�ملقبلة طباعة وتوزيع كميات م�ساعفة من جو�ز�ت 
�لتحدي بالنظر �إىل زيادة عدد �لطلبة �مل�ساركني يف 
هذه �لدورة، وكذلك مبا يكفي لتلبية �لعدد �ملتز�يد 
من قر�ء�ت �لكتب لكل طالب.ولفت �لنعيمي �إىل �أن 
�ل��زي��ادة �لهائلة يف ع��دد ج��و�ز�ت �لتحدي �لتي يتم 

توفريها ترتجم �إقبال �لطلبة �مل�ساركني يف �ملناف�سة 
�الأك��رب من نوعه على تخطي  �لزخم  ذ�ت  �لقر�ئية 
قر�ءتها  عليهم  يتعني  �ل��ت��ي  للكتب  �مل��ق��رر  �ل��ع��دد 
خال �سهور �لتحدي، منوهاً يف هذ� �خل�سو�ض �أن 
ذ�ئقة  تطور  ر�سدت  �لقر�ءة  لتحدي  �لعليا  �للجنة 
م�ستوى  ت��ط��ور  وك��ذل��ك  �ل��ك��ت��ب  �خ��ت��ي��ار  �لطلبة يف 
�لفهم �لتحليلي يف تلخي�ض �لكتب ومناق�ستها.هذ� 
�لت�سفيات  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  تفتتح  و�سوف 
جمهورية  تليها  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  لتحدي  �لنهائية 
م�سر �لعربية فدولة �لكويت مرور�ً مبختلف �أنحاء 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �أن تختتم يف  �ل��ع��رب��ي قبل  �ل��وط��ن 
رم�سان  �سهر  ح��ل��ول  قبل  وذل���ك  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
�مل��ب��ارك.�أم��ا �ل��ط��اب �ل��ع��رب �مل�����س��ارك��ون يف حتدي 
�أج��ن��ب��ي��ة ف�سوف  33 دول����ة  �ل��ع��رب��ي م���ن  �ل����ق����ر�ءة 
يخو�سون �لت�سفيات �لنهائية يف وقت الحق، �سمن 
مع  بالتن�سيق  وحتديده  عليه  �التفاق  يتم  برنامج 

�للجنة �لعليا لتحدي �لقر�ءة �لعربي.
وك���ان حت��دي �ل��ق��ر�ءة �ل��ع��رب��ي، وه��و �أح���د مبادر�ت 
قد  �ل��ع��امل��ي��ة،  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة 
�لدر��سي  �ل��ع��ام  �ل��ر�ب��ع��ة م��ط��ل��ع  �ن��ط��ل��ق يف دورت����ه 
ت�سفيات  ع��دة  �مل�ساركون  �لطلبة  وخا�ض  �جل���اري، 
مد�ر�سهم،  م�ستوى  على  بت�سفيات  ب��د�أت  مرحلية، 
ومن ثم على م�ستوى �ملديريات و�ملناطق �لتعليمية، 
�ملناف�سات  خل��و���ض  منهم  �الأو�ئ����ل  �ختيار  مت  حيث 
�لت�سفيات  �سمن  �لُقطري  �مل�ستوى  على  �لنهائية 
يتم  بحيث  �جل���اري،  �ل�سهر  تنطلق  �لتي  �لنهائية 
قبل  �ل��دول��ة،  م�ستوى  على  �الأو�ئ���ل  �لع�سرة  �ختيار 
�أن يخو�سو� �ملناف�سة �لنهائية على م�ستوى دولهم، 
كل  يف  ُيقام  حفل  يف  �لتحدي  بطل  تتويج  ثم  وم��ن 
�أب��ط��ال �ل��ت��ح��دي على  دول���ة الح��ق��اً.و���س��وف يجتمع 
بدبي  �لنهائية  �لت�سفية  خل��و���ض  �ل���دول  م�ستوى 

قبل �أن يتم تتويج بطل حتدي �لقر�ءة �لعربي على 
دبي  ت�ست�سيفه  حفل  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  م�ستوى 
مر�حل  من  مرحلة  كل  �ملقبل.وتخ�سع  �أكتوبر  يف 
�لتحدي �إىل متابعة وتقييم من قبل �آالف �مل�سرفني 
لتحدي  �لعليا  �للجنة  �إ����س���ر�ف  حت��ت  و�مل��وج��ه��ني، 

�لقر�ءة �لعربي.
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وك���ان 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
حتدي  م�سروع  �أط��ل��ق  ق��د  �هلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم 
 ،2016 �لعام  يف  �الأوىل  دورت��ه  يف  �لعربي  �لقر�ءة 
�لعربي  �لن�ضء  ل��دى  �ل��ق��ر�ءة  ثقافة  غر�ض  بهدف 
فكر،  كلغة  بها  و�ل��ن��ه��و���ض  �لعربية  �للغة  وت��روي��ج 

وبناء جيل و�ع .. 
قر�ءة  �لتحدي  يف  م�سارك  طالب  كل  على  ويتعني 
�ملعرفية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  كتاباً   50 وتلخي�ض 
�مل�سرفني  م���ن  ت��وج��ي��ه جم��م��وع��ة  و�الأدب����ي����ة حت���ت 

و�ملعلمني �مل�ساركني يف �لتحدي.
 3.5 نحو  �لتحدي  م��ن  �الأوىل  �ل���دورة  و���س��ارك يف 
مليون طالب وطالبة، قبل �أن يت�ساعف هذ� �لرقم 
م���اي���ني طالب   7 ل��ي��ت��خ��ط��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل������دورة  يف 
طالب  مليون   10.5 نحو  �سارك  حني  يف  وطالبة، 
وطالبة يف �لدورة �لثالثة من �لتحدي �لتي �سهدت 
�لعربية  �جلاليات  �أبناء  �أم��ام  �ملجال  فتح  مرة  الأول 

�ملقيمني يف دول �ملهجر للم�ساركة يف �لتحدي.
�لطالب حممد جلود من �جلز�ئر لقب بطل  ونال 
�ل���دورة �الأوىل، فيما مت  �ل��ق��ر�ءة �لعربي يف  حت��دي 
باللقب  تتويج �لطالبة عفاف �سريف من فل�سطني 
�ملغربية مرمي  �لطفلة  و�نتزعت  �لثانية.  �لدورة  يف 
�أجمون �للقب يف �لدورة �الأخرية بعدما �أذهلت جلنة 
وقدر�تها  وح�سورها  بذكائها  و�حل�سور  �لتحكيم 

�لتعبريية �ال�ستثنائية.

اأكرث من 13 مليون طالب وطالبة من 49 دولة يخو�سون اأكرب مناف�سة معرفية 

انطالق ت�سفيات حتدي القراءة العربي يف دورته الرابعة و�سط اإقبال فاق التوقعات
- جنالء ال�سام�سي: العديد من املدار�ض جعلت تقييم تطور اأداء الطلبة يف حتدي القراءة العربي جزءًا من التقييم ال�سامل لتح�سيلهم املدر�سي 

- عبداهلل النعيمي: اإميان حممد بن را�سد باأجيال امل�ستقبل وقدرتها على �سنع التغيري البّناء من خالل املعرفة بداأ يوؤتي نتائجه

•• اأبوظبي- الفجر:

�ل��وط��ن��ي��ة لدولة  �الأج���ن���دة  �ل���ق���ر�ءة �سمن  �سهر  م��ع  ت��ز�م��ن��ا 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة،  نظم مركز �سلطان بن ز�يد م�ساء 
�م�ض �الول حما�سرة لل�ساعر و�الأدي���ب ع��ادل خ��ز�م  بعنو�ن 
)دور �لقر�ءة يف تقدم �الأمم – �الإمار�ت منوذجاً( وذلك مبقر 

�ملركز بالبطني يف �بوظبي .
ويف بد�ية �ملحا�سرة �لتي ح�سرها �سعادة �لدكتور عبيد علي 
ر��سد �ملن�سوري نائب �سمو مديرعام �ملركز، ثمن عادل خز�م 
جهود مركز �سلطان بن ز�يد �لثقافية وحر�سه على �مل�ساركة 

يف �ملبادر�ت �لوطنية �لهادفة .
عقب ذلك �كد �ملحا�سر �همية �لقر�ءة يف تقدم �المم ، مركز� 
�ملجال  �ملتحدة يف هذ�  �لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  على مبادر�ت 
�ن  على  �سدد  كما  ��سرت�تيجيا،  هدفا  �ل��ق��ر�ءة  جعلت  و�لتي 
�لقر�ءة ت�سكل حمور� مهما يف حياة �الن�سان �لذي هو �للبنة 

�الوىل يف بناء �لدولة .
كما �سلط �ملحا�سر �ل�سوء على منهجية �لتعامل مع مو�سوع 
�لقر�ءة ب�سكل حمرتف وكيفية جعلها �أ�سلوب حياة لدى عامة 
�لنا�ض، ودور �حلكومة و�ملجتمع يف �إن�ساء جيل و�ع ومثقف من 
�ملو�طنني وحتفيز قيم �لقر�ءة لديهم، مبا يوؤدي �ىل �الرتقاء 

باالأمم.وقدم عادل خز�م يف ورقته ور�سة عمل ت�سمنت �سروحاً 
للمهار�ت و�لتقنيات و�الأفكار �حلديثة يف علم �لقر�ءة �لذكية، 
�لن�سيان  بينها  وم��ن  �ل��ق��ر�ءة  معوقات  من  �لتخل�ض  وكيفية 
فردية  ��سرت�تيجية  و�سع  خ��ال  م��ن  �لرتكيز  وع��دم  و�مل��ل��ل 
�لقر�ءة  و�سرعة  �ال�ستيعاب  لزيادة  جديدة  مهار�ت  و�كت�ساب 
وكيفية  �لدر��سي  �لتفوق  يف  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه  ��ستثمار  وكيفية 

تدريب �الأبناء عليها.
وحتدث عن �سرورة �كت�ساب �آليات و�أ�ساليب �لقر�ءة �حلديثة 
من  ل��ا���س��ت��ف��ادة  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  م��ن��اه��ج  يف  وتطبيقها  �ل��ذك��ي��ة  �أو 
مهار�تها �لذهنية �لب�سيطة يف زيادة معدالت �سرعة �لقر�ءة، 
�ملحيطة  �جلارفة  �ملعرفية  �لعلوم  مو�كبة  حت��دي  ومو�جهة 

بحياة �إن�سان �ليوم دون �لغرق يف �سيولها.
�لقيمة  تر�سيخ  �همية  خ��ز�م يف حما�سرته على  ع��ادل  و�سدد 
�ملعرفية للقر�ءة، وتكري�سها كاأ�سلوب حياة مبا يخدم �لروؤية 
�ال�سرت�تيجية لدولة �المار�ت يف �إن�ساء جيل و�ع ومثقف من 

�ملو�طنني وحتفيز قيم �لقر�ءة لديهم.
وت��ن��اول ع���دة عنا�سر �ه��م��ه��ا زي����ادة ���س��رع��ة �ل���ق���ر�ءة، وزي���ادة 
�ال���س��ت��ي��ع��اب وت��ق��وي��ة �ل���ذ�ك���رة و�ل��رتك��ي��ز وت��ع��ل��م �خلريطة 
�لتفوق  �ىل مهار�ت  ��سافة  �مل��ق��روءة.  �مل��ادة  تذكر  و  �لذهنية 
�لعاقة  على  عليها.و�كد  �الأب��ن��اء  تدريب  وكيفية  �لدر��سي 
بني �لقيادة و�لقر�ءة مو�سحا �ن كل �لقادة �لعظماء يف �لعامل 
�لباب  �لقر�ءة هي  �ن  �لقر�ءة.كما  �رتبطو� بعاقة قوية مع 
�ىل  و�البتكار.الفتا  و�الب��د�ع  و�لتميز  �خليال  لتو�سعة  �الأول 
و�الهد�ف  �الول��ي��ات  على  تركز  للقر�ءة  خطط  و�سع  �همية 
بكر  �ب��و  �هلل  عبد  �ل�ساعر  �د�ره���ا  �لتي  �ملحا�سرة  ختام  .ويف 
مدير جملة بيت �ل�سعر د�ر حو�ر حول مو�سوعها تركز على 

�همية �لقر�ءة وماذ� نقر�أ وكيف .
�ملن�سوري  ر��سد  علي  عبيد  �لدكتور  �سعادة  ك��رم  ذل��ك  عقب 

�ملحا�سر وقدم له درعا تكرميية.

يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد

عادل خزام : القراءة الذكية �سرورة وا�سرتاتيجية مهمة لتحقيق التقدم واال�ستيعاب
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روحي(؟ )طلعت  م�سل�سل  لبطولة  حت  تر�سرّ • كيف 

- حتدث �إيلرّ كل من �ملخرج ر�مي رزق �هلل و�ملنتج حممد م�سي�ض عن 
فكرة �لعمل، وعندما �أخرب�ين باأنه ماأخوذ من �مل�سل�سل �الأمريكي 

للتجربة، خ�سو�ساً  �أكرث  Drop dead diva حتم�ست 
وعندما  و�أعجبتني.  �الأمريكية  �لن�سخة  �ساهدت  �أنني 

من  �النتهاء  ف��ور  و�فقت  �ل�سيناريو  ب��ق��ر�ءة  ب��د�أت 
�حللقة �الأوىل الأن �لن�ض مكتوب ب�سكل �حرت�يف.
من  م���اأخ���وذ�ً  �ل��ع��م��ل  ك���ون  م��ن  تقلقي  �أمل   •

جتربة �أمريكية؟
�لتجارب، خ�سو�ساً  ه��ذه  م�سكلة يف  �أج��د  ال   -
�ل�سنو�ت  يف  حققت  �لفورمات  م�سل�سات  �أن 

ف�سًا  �مل�سرية،  ب�سورتها  جناحاً  �الأخ���رية 
ب���االأط���ر  ت���ت���مرّ  �ل��ت��م�����س��ري  �أن ع��م��ل��ي��ة  ع����ن 
ل�سانعي  ت�سمن  و�لتي  �لازمة  �لقانونية 
جناح  �أن  يبقى  حقوقهم.  �الأ���س��ل��ي  �لعمل 

�لتجربة �أو �إخفاقها عند تقدميها يرتبط يف 
ر�أيي مبدى �لقدرة على تعزيز �لطابع �مل�سري 

فيها.
عما  تعربِّ  �ملكتوبة  �ملعاجلة  باأن  �سعرِت  • هل 

تريدين �إي�ساله �إىل �جلمهور؟
مكتوبة  ف���امل���ع���اجل���ة  ب���ال���ت���اأك���ي���د،   -

وتر�جيدية  ك��وم��ي��دي��ة  بتفا�سيل 
خمتلفة  مب�������س���اع���ر  م���ل���ي���ئ���ة 

تعربِّ  �أحياناً  ومتناق�سة 
�ل�سخ�سيات،  ع��ن 

وه����������و �أم�������ر 
 ، مهم

فعندما ت�سعر باأن �ل�سخ�سيات و�قعية من حلم ودم ميكنك �أن تعربِّ 
ب�سكل �أف�سل، خ�سو�ساً �إذ� مل�ض �لعمل قلبك، وهو ما حدث معي.
�سهًا. �أمر�ً  لي�ض  و�حدة  ب�سخ�سية  �سخ�سيتني  تقدمي  • لكن 

�سرعة  ذل��ك  يف  �ساعدتني  ولكن  بالتاأكيد،   -
�مل�ساعر، لذ�  �الأح��د�ث و�العتماد على 
�أن  ي��ج��ب  ك��م��ا  �ل����دور  تعاملت م��ع 
�أقدمه، و�حلمد هلل مل�ست ردود 
�مل�سل�سل،  �إيجابية على  فعل 
���س��و�ء ع��ن��د ع��ر���س��ه �لعام 
�ل�سا�سات  ع��ل��ى  �مل��ا���س��ي 
�جلاري  �لعام  �أو  �مل�سفرة 

على �لقنو�ت �ملفتوحة.
�لفعل،  ردود  مبنا�سبة   •
�لتعليقات  وج�����دت  ك��ي��ف 

على �سخ�سية عالية؟
و�أنا  كبرية  ب�سعادة  �أ�سعر   -
خ�سو�ساً  �لفعل،  ردود  �أتابع 
�هتماماً  ثمة  �أن 

من �جلمهور بالدخول يف تفا�سيل �ل�سخ�سية ومعرفة �نطباعاتها 
من  �أتاأكد  جعلتني  تفا�سيل  من  وغريها  �سيحدث،  عما  وتوقعات 
�سحة وجهة نظري يف �لعمل، ال �سيما �أن �لتفا�سيل �لتي قدمناها 
�ل�سخ�سيات  ت��خ��دم  لكونها  ول��ك��ن  �حللقات  زي���ادة  ب��ه��دف  تكن  مل 

و�الأدو�ر وهو ما كان له �أثر �إيجابي لدى �جلمهور.
حتديد�ً. عالية  ماب�ض  حول  فعل  ردود  • ثمة 

�أن  و�أك��د  �لفتيات  �إىل فئة مهمة من  �أو�سل ر�سالة  �لعمل  - فعًا، 
�أي  و�أن  �ل��روح،  �ل�سكل فح�سب، ولكن ثمة جمال  �جلمال لي�ض يف 

فتاة ميكنها �أن تهتم بنف�سها و�رتد�ء ما ينا�سبها.
و�حلديث  �جلمهور  لتعليقات  �ال�ستجابة  على  حري�سة  كنت  لذ�   
على  خ��ال ح�سابي  تف�سيًا من  �أك��رث  ب�سكل  �الإط��ال��ة  �إليه عن 
)�إن�ستغر�م( و)�لفي�سبوك(، و�عترب هذ� �الأمر من �أهم ما خرجت 

به من �لعمل.
هل  تاأخرت،  �لدر�مية  �لبطولة  مع  جتربتك  �أن  �لبع�ض  • يرى 

تتفقني مع هذ� �لر�أي؟
- مل �أفكر يف �الأمر من هذ� �ملنطلق، و�إذ� حتدثت عن �لبطولة فاأنا 
�أعمل بالفن من 13 عاماً تقريباً وقدمت جتارب عدة، و��ستفدت 

منها �سخ�سياً و�إن�سانياً،
 لذ� مل �أتعجل تويل �لبطولة وكل �أمر ياأتي يف �أو�ن��ه. ويف �لوقت 
بكونه بطولة  روح��ي(  ترتبط مو�فقتي على )طلعت  نف�سه مل 
برت�سيحي  حمظوظة  باأنني  �أواًل  ب�سعوري  بل  يل  تلفزيونية 

للدور وثانياً باأنني �ساأندم �إن مل �أو�فق عليه.
�مل�ستقبلية. �الختيار�ت  يف  �ستوؤثر  �لبطولة  هذه  • لكن 

- بالتاأكيد، �أ�سع ذلك يف �عتباري، ولكن �أوؤكد لك �أن �أدو�ر 
�لبطولة ال ت�سكل بال�سرورة خطوة �إىل �الأمام. 

وجناحها  روح����ي(  )ط��ل��ع��ت  بتجربة  �سعيدة  �أن���ا  م��ث��ًا، 
�إيل  �ست�سيف  الأنها  جماعية  بطولة  �أق��دم  �أن  وميكن 
لدى  ر�سيدي  �ستخ�سم من  بطولة  �أت��وىل  لن  ولكن 

�جلمهور، وهذ� ما ي�سغلني خال �لفرتة �لر�هنة.
للمرة  معو�ض  نيكوال  مع  �لتعاون  وجدت  • كيف 

�لاأوىل؟
- �أحببت �لعمل معه فهو لديه خربة يف �لتمثيل، 
�لت�سوير،  خ��ال  �سد�قة  �إىل  عاقتنا  وحتولت 

و�أعجبني �أد�ءه �سخ�سية ندمي وتعامله معها.
من  ث�����ان  ج�����زء  ت���ق���دمي  ع����ن  حت���دث���ت���م  • ه����ل 

�لعمل؟
- �سخ�سياً، �ف�سل �إطاق جزء جديد، خ�سو�ساً 
�مل�سل�سل،  ع��ن  تلقيناها  �ل��ت��ي  �لفعل  ردود  بعد 
�لتي تتحمل تقدمي حلقات  ف�سًا عن طبيعته 
ثقة  ول��دي  للجمهور،  �أخ��رى وحكايات خمتلفة 

باأن فريق �لعمل �أهل لذلك.
وجد�ن؟ �جني  ح�سابات  يف  �ل�سينما  عن  • ماذ� 

�لفرتة  خ���ال  لل�سينما  �ل���ع���ودة  �إىل  ����س��ت��اق   -
�ملقبلة..

 فمنذ جتربتي مع حممد رم�سان يف فيلم )�آخر 
�لذي  �ل�سيناريو  على  �أع���رث  مل  م�سر(  يف  دي��ك 

ي�سجعني للعودة.
حتى  �الن��ت��ظ��ار  �ف�سل  ل��ذ�  خ��ا���ض،  �سحر  لل�سينما 
�ع���رث ع��ل��ى �ل����ورق �مل��ن��ا���س��ب �ل����ذي ي��ق��دم��ن��ي بدور 
مع  ب�سمة  وي��رتك��ب  �لفنية  م�سريتي  �إىل  ي�سيف 

�جلمهور.

داليدا خليل ت�سرخ وتدافع 
عن ق�سية عمالة االأطفال

�لتي يجب  �لق�سايا  �أه��م  �الأطفال و�ح��دة من  �أن ق�سية عمالة  ال �سكرّ يف 
ت�سليط �ل�سوء عليها من جميع �الطر�ف. فالطفولة هي و�حدة من �أب�سط 

�حلقوق �لتي يجب �أن تكون متوفرة لر�حة �ل�سغار.
�لق�سية  ه��ذه  عن  تد�فع  �أن  خليل  د�ليد�  �للبنانية  �ملمثلة  �أر�دت  بدورها 
على  وكتبت  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  عرب  م��وؤخ��ر�  جتاهلها  مت  �لتي 
�إحدى �سفحاتها: من ينقذ �الطفال من جتارة �لكبار ... م�سكلة �لت�سول و 

�أ�ستغال �ل�سغار �ىل متى يف لبنان ؟

ق جمهورها  دنيا بطمة ُت�سوِّ
لعمل فّني جديد

قت �لفنرّانة دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها لعمل فنرّي جديد �ستك�سف  �سورّ
عنه قريباً، وذلك عرب ح�سابها على موقع »�ن�ستغر�م«. وقد ن�سرت )بطمة( 
ق��ائ��ل��ة: نطبخ طبخة على  ع��ل��ي، وع��لرّ��ق��ت  ع ر�سيد حممد  �مل����وزرّ ���س��ورة م��ع 
ع �ملبدع ر�سيد  �أ�سولها �أنا و�ملبدع ر�سيد حممد علي.. �أكرمكم �هلل �أخي �ملُوزرّ
يف  �نتظروين  �ل�سيافة..  ح�سن  على  لكم  �سكًر�  م��رمي..  حبيبتي  وحرمه 

عمل عجيب قريب.
�لتي  بيدور(  )�لزمن  �جلديدة  �أغنيتها  بطمة  دنيا  �أعمال  �آخ��ر  �أنرّ  يذكر 

طرحتها على طريقة �لفيديو كليب.

انتهت من ت�سوير م�ساهد )املقابر(  مب�سل�سلها )امللكة(

يا�سمني عبد العزيز تتحدث عن 
حب زوجها لها يف فيديو قدمي

ف��ي��دي��و قدمي  �الن���رتن���ت  ���س��ب��ك��ة  رو�د  ت�����د�ول 
للفنانة يا�سمني عبد �لعزيز، خال ظهورها يف 
�أحد �لرب�مج مع �لفنان �سريف منري، يف 

بد�ية م�سو�رها �لفني .
�لفنية  بد�يتها  عن  يا�سمني  وحتدثت 
و�ل��ت��ي كانت م��ن خال  خ��ال �حللقة 
�الإعانات �لتي ��ستمرت يف تقدميها 5 
�سنو�ت، وكانت �أول م�ساركة فنية لها من 
خال دورها يف م�سل�سل )�مر�أة من زمن 

�حلب( مع �لفنانة �سمرية �أحمد.
يا�سمني،  با�سم  �بنتها  ت�سمية  �سر  ع��ن 
ق��ال��ت �إنرّ زوج��ه��ا ه��و �ل���ذي �خ��ت��ار هذ� 
ل�سدة حبه  �الأم��ر  يرجع  ورمب��ا  �ال�سم 
يا�سمني  و�سعرت  و�سفها،  بح�سب  لها، 
حب  ع��ن  حديثها  �أث��ن��اء  �سديد  بخجل 
زوج��ه��ا رج���ل �الأع���م���ال حم��م��د حاوة 

لها.
قد  �لعزيز  يا�سمني عبد  �لفنانة  وكانت 

حاوة  حممد  �الأع��م��ال  رج��ل  زوجها  عن  �نف�سلت 
ب�سكل ر�سمي خال �لفرتة �ملا�سية، بعد �أن �أجنبت 

منه طفلني، وهما: يا�سمني و�سيف �لدين .
كو�لي�ض  �إىل  ا  �أي�سً �حللقة  خ��ال  �حلديث  تطرق 

م�سرحية )كدة �أوكية(،
خال  يا�سمني  مقالب  عن  منري  �سريف  وحت��دث   
�مل�سرحية، حيث �نتظرت �لفنان �أحمد �ل�سقا �إىل �أن 

ي�سعد على �مل�سرح،
 وقامت بر�ضرّ غرفته بطفاية �حلريق، وكان هناك 
�ملنت�سر  بينهم  �لغرفة، ومن  �ل�سيوف يف  عدد من 
ب����اهلل، و�خ��ت��ف��ت ي��ا���س��م��ني يف غ��رف��ة �ل��ب��ن��ات �لذين 

يقومو� باال�ستعر��سات.
من جهة �خرى �نتهت �لنجمة يا�سمني عبد �لعزيز 
من ت�سوير م�ساهد "�ملقابر"، وذلك �سمن �أحد�ث 
م�سل�سلها "�مللكة"، �ملقررعر�سه فى رم�سان �ملقبل، 
خمرج  بعدها  و�نتقل  �سيرنجى،  �سركة  �إن��ت��اج  م��ن 
د�خل  تث�سوير عدة م�ساهد  �إىل  �لعمل ح�سام على 

�إحدى فيات �لطريق �ل�سحر�وى.

تخو�ض جتربة البطولة يف م�سل�سل )طلعت روحي(

اإجني وجدان: مل اأعرث على ال�سيناريو 
اجليد الذي يعيدين لل�سينما 

)طلعت  م�سل�سل  يف  التلفزيونية  البطولة  جتربة  وج���دان  اإجن��ي  تخو�ض 
تتحدث  احلوار   هذا  يف  املفتوحة.  ال�سا�سات  على  راهنًا  يعر�ض  الذي  روحي( 
امل�سل�سل وكوالي�سه وردود فعل اجلمهور حوله وغريها من  امل�سرية عن  املمثلة 

التفا�سيل.
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لهذه االأ�سباب.. يجب ال�سيام 
قبل اخل�سوع للعمليات اجلراحية

�ملعدة،  وي��ن��ظ��ف  �الأط��ع��م��ة  م��ن  �مل��ري�����ض  ج�سم  تخل�ض  يف  �ل�����س��ي��ام  ي�سهم 
وهذ� ي�ساعده على �خل�سوع لعملية �لتخدير بنجاح عند �إجر�ء �لعمليات 
�خل�سوع  �أن    mayoclinic موقع  ن�سره  تقرير،  و�أو���س��ح  �جلر�حية. 
�لطعام،  بقايا  من  �لتخل�ض  دون  �أو  �ملري�ض،  �سيام  دون  �لتخدير  لعملية 
�أثناء �خل�سوع للعملية، و�أي�ساً  يت�سبب يف �لرغبة �مللحة بالقيء و�لغثيان 
�لعملية  �إن��ه��اء  ق��ب��ل  �ل��ب��ن��ج  ت��اأث��ري  �الإف���اق���ة و�ال���س��ت��ي��ق��اظ م��ن  يت�سبب يف 

�جلر�حية، ولكن �ل�سيام يجعل ج�سمك �أكرث ر�حة.
و�لتخدير  �ل�سيام قبل �خل�سوع  �الأمثل هو  �أن �حلل  �إىل  �لتقرير،  و�أ�سار 
�لتخل�ض  �جل�سم  ي�ستطيع  لكي  مت�سلة،  �ساعات  ب�6  �جلر�حية  للعملية 
�لنهائي من بقايا �لطعام، و�أي�ساً جتنباً لل�سعور بالقيء و�لغثيان، و�الإ�سابة 

باأمل �سديد �أثناء �خل�سوع للعملية وبعدها.
ويوؤكد �الأطباء �أن �ل�سيام هو �حلل �الأمثل حلمايتك، وجتنباً لاإفاقة �أثناء 

�لعملية وم�ساهدة �مل�سارط و�لدم وما �سابه ذلك.

جزء يف الدماغ قد يكون مفتاح الق�ساء على الزهامير
ب�سبب  م��ات��و�  مر�سى  لت�سعة  �حليوية  �الأع�����س��اء  يف  بحثت  در����س��ة  وج��دت 
منطقة  يف  �مل��ر���ض  م��ن  حتمي  بروتينات  �نتجو�  �مل�سابني  �أن  �ل��زه��امي��ر، 
�حلركة،  يف  يتحكم  �ل��ذي  �ملخيخ  يت�سرر  ومل  باملخيخ.  �ملعروفة  �ل��دم��اغ 

ب�سبب �ملر�ض، بخاف خم�ض مناطق رئي�سة �أخرى يف �لدماغ.
�ألزهامير، ما قد يكون  �أن �ملخيخ يخ�سع لتغيري يف بد�ية مر�ض  ويعتقد 

طريقة للج�سم يف حتفيز دفاعاته.
�أونوين،  ريت�سارد  �لدكتور،  بقيادة  مان�س�سرت  جامعة  يف  �لدر��سة  و�أجريت 

من ق�سم علوم �لقلب و�الأوعية �لدموية.
وحلل �لباحثون �أدمغة 9 �أ�سخا�ض ماتو� جر�ء مر�ض �ألزهامير، باالإ�سافة 
�إىل 9 �آخرين توفو� الأ�سباب �أخرى مبا يف ذلك �أمر��ض �لقلب و�ل�سرطان.

وقام فريق �لبحث بتخطيط 5825 نوعا خمتلفا من �لربوتينات يف �ست 
مناطق يف �لدماغ، 44 منها مل يتم حتديدها من قبل.

وحلل �لباحثون يف �لبد�ية ثاث مناطق معروفة بتاأثرها مبر�ض �ألزهامير، 
�لذكريات،  تخزين  يف  ت�����س��ارك  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ملخية  �لق�سرة  و�سملت 
�لعو�طف، وقرن  �لذي يعالج  �لق�سرة �حلز�مية(،  )�أو  و�لتلفيف �حلز�مي 

�آمون، �لذي ينظم كا من �لذكريات و�لعو�طف، وحيث يبد�أ �ألزهامير.
�أولئك  لدى  �ألزهامير  مر�ض  من  حتمي  قد  بروتينات  عن  �ملخيخ  ويعرب 
�لذين يعانون من �ملر�ض. وقال �لدكتور �أونوين: "�لعديد من �لتغيري�ت 
هنا ال ُترى يف مناطق �أخرى، وهذ� قد يعني �سمنيا �أن هذه �ملنطقة حتمي 
نف�سها من �الأمر��ض". وياأمل �لباحثون يف �أن ت�سكل هذه �لدر��سة خطوة 
�أن هذه  �أون��وي��ن،  �لدكتور  �أو�سح  �ألزهامير، حيث  �إىل عاج مر�ض  �أق��رب 
�لتغيري�ت �حلا�سلة "متثل �أهد�فا جديدة جديرّة ملطوري �الأدوية، �إذ نعلم 

�أنه من �ملهم حماولة �لتدخل يف وقت مبكر".
يف  �ألزهامير  مر�ض  يف  �الأب��ح��اث  رئي�سة  �سان�سو،  روز�  �لدكتورة  و�أ�سافت 
�ململكة �ملتحدة: "من خال در��سة �آالف �لربوتينات �لفردية، �أنتجت هذه 
�الأبحاث �ملثرية خريطة جزيئية مف�سلة للتغيري�ت �لتي حتدث يف �لدماغ 

يف مر�ض �ألزهامير".

؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�سارة  نظام  ا�ستخدم  متى  و  •  اأين 
- �أمريكا عام 1918 م

العامل  يف  احلديد  لل�سكة  حمطة  اأكرب  ت�ستقبل    •
مائتي الف �سخ�ض و توجد يف ؟

- نيويورك 
؟ الديانة   اأ�سول  عن  الإبانة  كتاب   موؤلف  •  من 

- �أبو �حل�سن علي بن ��سماعيل �الأ�سعري 
يبلغ  الن�سان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�سني  �سور    •

ارتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟
- 2400 كم

؟ الواحدة  ال�سنه  يف  ال�سعر  لنمو  مدى  •  مااق�سى 
- 15 �سم

�أمتار   9 �إىل  �أحيانا  �إرتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  �حلوت  ر�أ�ض  من  تدفع  �لتي  �ملاء  نافورة  �أن  تعلم  • هل 
�ل�ساعة   / كم   40 �إىل  �سرعته  ت�سل  ذلك  ومع  �أطنان   5 �إىل  ي�سل  �لفيل  وزن  �أن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمر�ه  يف  �لدم  يقطعه  �لذي  �مل�سو�ر  �أن  تعلم  • هل 
�الأ�سبوع  �أطر�فه يف  �ملتحركة وحتريك  �الأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يبد�أ يف  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  • هل 

�ل�ساد�ض من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�ستجيب لاأ�سو�ت �ملفاجئة
�لكبار ي�سيب  مما  �أقل  بن�سب  ولكن  �أي�سا  �الأطفال  ي�سيب  �ل�سقيقة  �سد�ع  �أن  تعلم  • هل 

كبري جناح  وتلقى  �لثلج  بكماد�ت  يعالج  �ملفا�سل  روماتيزم  �لروماتيزم  حاالت  بع�ض  �أن  تعلم  • هل 
عظم  قطعة   206 من  يتكون  �لب�سري  �جل�سم  �أن  تعلم  • هل 

• هل تعلم �أن �لزر�فة لطول رقبتها فهي ال تنام يف �ليوم �لو�حد �إال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة و�حدة 
�إمنا على ثاث مر�حل كل مرة ثاث دقائق 

كم   600000 طولها  يبلغ  �لب�سري  �جل�سم  �سر�يني  �أن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  �ملياه  حتت  �ساعة  �لبقاء  ي�ستطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 

�الأر�سية  �لكرة  على  حيو�ن  �أكرب  هو  �الأزرق  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 
كم  م�سافة850  على  غنائها  بو��سطة  �لتخاطب  ت�ستطيع  �لزرقاء  �حليتان  �أن  تعلم  • هل 

�أمنية خالد
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الأفوكادو

ن����ت����ي����ج����ة ل�����ف�����و�ئ�����د 
�لفريدة،  �الأف��وك��ادو 
خرب�ء  بع�ض  مي��ي��زه 
ك�سنف  �ل����ت����غ����ذي����ة 
ف��ري��د وخم��ت��ل��ف عن 
�خل�سار. فباالإ�سافة 
باالألياف،  غ��ن��اه  �ىل 
ف�����ح�����ب�����ة �ف��������وك��������ادو 

و�حدة حتتوي على %36 من �لكمية �ملقرتح تناولها يوميا من فيتامني 
لتحليل  )�مل��ه��م   5 ب  فيتامني  م��ن  و20%  �ل��ف��والت،  م��ن  و30%  )ك( 
و�للوتني   Eو ج  و   6 ب  فيتامني  م��ن  معقولة  وكمية  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت(، 
بوتا�سيوم �سعف  �نه يحتوي على كمية  بل  و�لريبوفافويند.  و�لنيا�سني 
�الحما�ض  كمية من  توفر  �لتي  �الغذية  �مل��وز. وهو من  �ملوجودة يف  تلك 
�لكولي�سرتول  معدل  يف  �الرت��ف��اع  تعزيز  يف  ت�سهم  �لتي  �ملفيدة  �لدهنية 
�حلميد وتخفي�ض معدل �لنوع �خلبيث مما يقلل فر�سة ��سابتك باأمر��ض 
�لقلب. كما �ن هذه �لدهون �حلميدة مفيدة لتنظيم مهام �جل�سم �حليوية 

و�تز�ن �جلهاز �لهرموين. 
�مت�سا�ض  ل��زي��ادة  �الأخ���رى  �الغ��ذي��ة  م��ع  نيئا  �الف��وك��ادو  بتناول  وين�سح 

مغذياته وخا�سة مو�د �اللفا و�لبيتا كاروتني. 

ليزا ليليان لدى اإطالق كتابها اجلديد لتعليم الطهي  Hungry Girl Simply 6 يف مدينة نيويورك.ا ف ب

كان خالد من �ملتفوقني يف مدر�سته حني �علنت �ملدر�سة عن م�سابقة كبرية �لفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
و�ساعة قيمة.. هذ� ما �نا يف حاجة �ليه �ساعة قيمة، كانت هذه �منية خالد فاباه الي�ستطيع �ن ي�سرتي له و�حدة 
غالية �ذن �سيح�سل عليها من هذه �مل�سابقة و��ستعد �جلميع ،بذل خالد كل جهد و�سهر كثري� ر�جع كتبا و�ختزن 
معلومات كثرية وقيمة فهو �سيحتاج لكل عون وكل معلومة حتى جاء �ليوم �ملرتقب �سفت �لطاوالت و�لكر��سي 
تقابلت  �مل�سابقة  هذه  ��سرتكت يف  مد�ر�ض  ع�سر  يبذل جهده  �جلميع  تتناف�ض  �ملد�ر�ض  فرق  �ملتناف�سون  وب��د�أ 
كل مدر�ستني حتى �قرتبت �لنهاية ..نعم �الن بقيت مدر�ستان فقط �نها مدر�سة خالد و�ملدر�سة �ملناف�سة لها 
وبد�أت �ال�سئلة تتو�ىل وخالد وزميله يبذالن جهد� كبري� كان �لن�سيب �الكرب خلالد لغز�رة معلوماته وتفوقه 
على زميله �ما �ملدر�سة �الخرى فكان فكان �لطالبان يبذالن جهد� خارقا ليتفوقا عليه وكانت �ال�سئلة تنهمر 
عليهم وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطعا ذلك فقد بد�أت عامتهما تقل وترتفع عامات خالد 
وزميله وبد�أ �ل�سياح يعلو و�لت�سجيع يزد�د و�لوقت يكاد ينتهي وعندما �طلقت �سفارة �لنهاية و�علنت �ملدر�سة 
لدينا  يكون  �ن  �سرفني  لقد  ليقول  �ملدر�سة  وج��اء مدير  بحر�رة  ف�سفق �جلميع  كانت مدر�سة خالد  �لفائزة 
طالب مثل خالد �هنئه و�عرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ست لدى مديره .. ف�سحك �جلميع لهذ� 
�ملديح و�سفقو� وجاء �لوقت للجو�ئز و�لفائز �الول كان خالد فاز ب�ساعة قيمة هدية من �ملدر�سة ورحلة جميلة 
له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على �حلائط لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�ض �ل�ساعة 

ويحمل �سهادة �لتقدير ويحلم بالرحلة �ملنتظرة .

اأطعمة تزيد القلق.. جتنَّبها
�لقلق هو عبارة عن ��ستجابة �جل�سم �لطبيعية لاإجهاد، كما �إنه �سعور 
باخلوف �أو ترقب ما قد يحدث يف �مل�ستقبل، ويظهر نتيجة �لعديد من 

�لعو�مل، وله و�سائل عدة للعاج.
وبينما توجد �أطعمة تقلل �لتوتر مثل �لكاموميل و�ل�سوكوالتة �ل�سود�ء 
�لكافيني  منها  �لتوتر  تزيد  �ملقابل  يف  �أخ��رى  �أ�سناف  توجد  و�ل��ل��ن، 

.hhdresearch وم�سروبات �لطاقة، بح�سب موقع
- �لكافيني: قال �ملوقع: �إن �لكافيني يوؤثر بال�سلب على مادة �سريوتونني 
بال�سلب  �لكافيني  يوؤثر  بالتوتر كما  �إىل �سعور  ي��وؤدي  بالدماغ وهو ما 

على منط �لنوم وهو �أي�سا �سبب للتوتر.
- �ل�سكر: �ل�سكر يزيد ن�سبة �لكولي�سرتول و�الأدرينالني، ويرتبط �الأول 

با�ستجابة �جل�سم للتوتر بينما ي�سهم �الأدرينالني يف �ل�سعور بالقلق.
�الأ�سا�ض  “�لن�سا” يف  من  �الأبي�ض  �لدقيق  يتكون  �الأبي�ض:  �لدقيق   -
�ل�سطائر  م��ن  ب��االإك��ث��ار  ين�سح  ال  ول��ذل��ك  �سكر،  �إىل  �جل�سم  ويحوله 

و�لكعك وغريها من �الأ�سناف �مل�سنوعة من �لدقيق.

على  �ملطبوخة  �الأطعمة  �أ�سناف  بع�ض  �ملطبوخة: حتتوي  �الأطعمة   -
�لتوتر.  زي���ادة  يف  �الث��ن��ان  وي�سهم  مهدرجة  وزي���وت  م�سبعة  �أح��م��ا���ض 
�ملحمرة  و�الأغذية  و�الأطعمة،  �ملخبوز�ت  يف  �مل�سبعة  �الأحما�ض  وتوجد 

وغريها.
- م�سروبات �لطاقة: م�سروبات �لطاقة معباأة بالكافيني و�ل�سكر ومو�د 
ما  �لنوم،  يف  وم�سكات  �لقلب  �سربات  يف  ��سطر�با  ت�سبب  كيميائية 

ي�سهم يف زيادة �لقلق و�لتوتر.
�لذين  �الأف���ر�د  �أن  �إىل  باحثون  خل�ض  و�جللوتني:  �لطعم  مك�سبات   -
يعانون م�ستويات متقدمة من �لقلق ��ستجابو� بدرجة جيدة للحميات 
بني  �رتباط  وج��ود  على  يدل  ما  وهو  �خلالية من �جللوتني  �لغذ�ئية 

�الثنني.
- �الأغذية �ملحفوظة: ينتج عن حفظ �الأغذية مادة �لهي�ستامني، وتزيد 
�لتوتر  ي�سبب  ما  �لنا�ض،  بع�ض  عند  �الأدرينالني  م�ستويات  �مل��ادة  هذه 

و�الأرق.


