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ما اأ�شباب رع�شة اجلفن؟
�أ�سباب هذه   يعاين �ملرء يف بع�ض �لأحيان من رع�سة يف �جلفن، فما 

�لرع�سة، وكيف ميكن مو�جهتها؟
للإجابة عن هذه �لأ�سئلة قالت جمعية "�لروؤية �جليدة" �لأملانية �إن 
رع�سة �جلفن لها �أ�سباب عدة، منها ما يتعلق بنمط �حلياة، مثل قلة 
�لنوم و�لإفر�ط يف تناول �لكافيني و�لعمل ل�ساعات طويلة �أمام �سا�سة 

�حلا�سوب و�لتوتر �لنف�سي.
�رتفاع �سغط  �أ�سباب مر�سية، مثل  �إىل  كما قد ترجع رع�سة �جلفن 

�لدم �أو نق�ض �ملغني�سيوم.
خلل  م��ن  �جلفن  رع�سة  مو�جهة  ميكن  �أن��ه  �إىل  �جلمعية  و�أ���س��ارت 
�لتغلب على �ل�سبب �ملوؤدي �إليها، �أي �أخذ ق�سط كاف من �لنوم وتناول 
�لكافيني باعتد�ل و�أخذ فرت�ت ر�حة منتظمة �أثناء �لعمل �أمام �سا�سة 

�حلا�سوب و�لتخل�ض من �لتوتر �لنف�سي مبمار�سة �ليوغا و�لتاأمل.
وميكن �لتغلب على نق�ض �ملغني�سيوم من خلل تناول �حلبوب �لكاملة 
و�ملك�سر�ت و�للحوم �حلمر�ء وكبد �حليو�نات، �أما �رتفاع �سغط �لدم 
فيمكن مو�جهته من خلل تعاطي �لأدوية �خلاف�سة لرتفاع �سغط 

�لدم -بعد ��ست�سارة �لطبيب- مع �لإقلل من ملح �لطعام.
ميكن  فاإنه  �لعني  بجفاف  �أي�سا  م�سحوبة  �جلفن  رع�سة  كانت  و�إذ� 

حينئذ ��ستعمال قطرة مرطبة للعني.

طقطقة رقبة تنتهي بكارثة
يعتاد عدد لي�ض بقليل من �لأ�سخا�ض على طقطقة رقابهم بانتظام. 
ل�سماع  �لأم��ر  يتطلبه  ما  كل  و�ليمني هو  للي�سار  �ل�سريع  فالنحناء 
�سوت هذه �لعادة �لتي تبدو ب�سيطة جد�، لكنها يف �لو�قع ت�سكل �سرر� 

وقد تكون عو�قبها وخيمة.
وتعد ق�سة �ساب )28 عاًما( من ولية �أوكلهوما �لأمريكية منوذجا 
ت�سببت  فقد  �لفقري.  �لعمود  على  �لعادة  ت�سببه هذه  �ل��ذي  للخطر 
هذه �لطقطقة ب�سيطة يف �لرقبة يف قلب حياة جو�ض هادر ر�أ�ًسا على 
ق��د حدثت  �أ���س��ر�ر� ج�سيمة  �أن  �ل�ساب  علم  وخ��لل حل��ظ��ات،  عقب. 

ب�سبب هذه �لعادة غري �ملق�سودة.
�لطقطقة، فقدت  �سمعت فيها �سوت  �لتي  �للحظة  "يف  ه��ادر:  وق��ال 
على  �حل�سول  ملحاولة  قائما،  �نتف�ست  �لأي�سر.  بجانبي  �لإح�سا�ض 
�أ�ستطيع �ل�سري ب�سكل م�ستقيم"، وفقا  �أنني ل  �أدركت  كمادة ثلج، ثم 

ملا نقل موقع "بي جي �آر".
�لأط��ب��اء جمموعة من  �أج���رى  �ل���ط���و�رئ، حيث  �إىل  ه���ادر  نقل  ومت 
طقطقة  �أن  و�كت�سفو�  �ملر�سية.  حالته  �سبب  لتحديد  �لخ��ت��ب��ار�ت 

�لرقبة �لب�سيطة مزقت �سرياًنا حيوًيا مما �أدى �إىل �سكتة دماغية.
و�إىل جانب �سلل �جلانب �لأي�سر وتدهور وظائف �حلركة، عانى هادر 
من م�ساكل يف �لروؤية حيث �أثرت �لإ�سابة على جمموعة من �أع�سابه 
و��سطر �إىل �رتد�ء ع�سابة على �إحدى عينيه. وت�سكل هذه �حلادثة 
ر�سالة حتذير للجميع ب�ساأن �ملخاطر �ل�سحية �لتي قد ترتتب على 
و�أع�ساب  دم��وي��ة  و�أوع��ي��ة  حيوية  غ��دد�  ت�سم  �لتي  �لرقبة  طقطقة 

ح�سا�سة ت�سكل �سلة �لو�سل بني �لدماغ وبقية �أع�ساء �جل�سم.

ي�شمم منزاًل ميكن بنا�ؤه بـ6 �شاعات
 

قام �ملهند�ض �ملعماري �لإيطايل ريناتو فيد�ل من �سركة "هوم مادي" 
بت�سميم منزل فاخر ميكن بناوؤه خلل فرتة قيا�سية ل تتجاوز �ل�ست 
���س��اع��ات.  ويتميز �مل��ن��زل ب��اأن��ه م��ق��اوم ل��ل��زلزل، ويتاألف م��ن طابقني 
ويحتوي على مطبخ وم�ساحة لتناول �لطعام و�لعديد من �حلّمامات.  
وبح�سب �ل�سركة فاإن �لزبون ميكنه �ختيار حجم �ملنزل �لذي يريده، 
�إذ تتوفر �أحجام عديدة تبد�أ من منزل يتاألف من غرفة نوم و�حدة 
تبلغ تكلفته 35 �ألف يورو، و�نتهاء مبنزل عائلي موؤلف من عدة غرف 

تبلغ تكلفته 90 �ألف يورو.
وف�سًل عن �أ�سعاره �ملعقولة، فاإن منزل "مادي هوم" عبارة عن م�سكن 

LED سديق للبيئة، لأنه يعتمد على �لطاقة �ل�سم�سية و�إ�ساءة�
يذكر باأن �إنتاج �ملنزل يتم يف �إيطاليا، ومن ثم يتم �سحنه �إىل �ململكة 
�لإجمالية  �لتكلفة  من  باملئة   30 تبلغ  كبرية  ر�سوم  مقابل  �ملتحدة 

للمنزل، وفق ما ورد يف �سحيفة مريور �لربيطانية. 
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األعاب التوازن للطفل 
يف عمر 3 �شنوات

�أنها ت�سغل وقته  �ألعاب �لتو�زن فو�ئد عديدة للطفل، �إىل جانب   توّفر 
�أحد  على  بامل�سي  �لطفل  يبد�أ  �أن  وميكن  وحيد�ً.  يكون  عندما  وت�سليه 
�ألعاب �لتو�زن مع بلوغه 3 �سنو�ت. وت�ساعده هذه �لألعاب على تدريب 
ع�سلت �ل�ساقني و�خل�سر ومفا�سل �لقدمني، وتنمية �لتو�فق �لع�سبي 

�لع�سلي.
وتوجد �أ�سكال عديدة من �ألعاب �لتو�زن ح�سب م�ساحة �للعب �ملتوفرة يف 

�لبيت. وميكن �أن ُتلعب عدة �ألعاب بعمود �لتو�زن، كالتايل:
بعد �إخلء م�ساحة �للعب تو�سع عيد�ن �لتو�زن ب�سكل د�ئري �أو منحني، 
و�لأف�سل �قتناء عدة �ألو�ن منها. يف �لبد�ية �أطلب من �لطفل �أن مي�سي 

فوق عمود �أو عود �لتو�زن وهو ميد �ساعديه على �متد�دهما.
وميكن �أن يعيد �مل�سي وهو ي�سع يديه على ر�أ�سه، ويكون عليه يف كل مرة 

�أن يكمل طريقه دون �أن يخطو على �لأر�ض.
وم��ع وج��ود ع��ي��د�ن ع��دي��دة و�أل����و�ن متنوعة ل��ل��ت��و�زن ميكنك تخطيط 
�أك��ر من  بني  م�سابقات  �إج���ر�ء  كما ميكن  �لأ���س��ك��ال.  م�سار�ت خمتلفة 
خارج  يخطو  �أن  دون  م��ن  طريقه  يكمل  م��ن  ه��و  �لفائز  وي��ك��ون  ط��ف��ل، 

�مل�سار.
من  تطلب  ب��اأن  �سعوبتها  زي���ادة  ميكنك  �سهلة  �للعبة  ت�سبح  وعندما 
�لطفل �أن مي�سي �إىل �خللف ولي�ض �إىل �لأمام فقط، �أو �أن مي�سي على 

�أطر�ف �أ�سابعه.

اإنقاذ طفل من هجوم 
القراد على طبلة اأذنه

كان طفل يبلغ من �لعمر 9 �سنو�ت على 
و�سك فقد�ن �ل�سمع، بعدما ق�سد طبيبا 
�أذنه،  عقب �سعوره باأ�سو�ت طنني د�خل 
ليكت�سف وج���ود ح�����س��رة ق���ر�د ع��ال��ق��ة يف 

�ل�سمع.
وي��ع��ت��ق��د �لأط���ب���اء �ل��ذي��ن �أ���س��رف��و� على 
�حلالة �أن �لقر�د �لت�سق بال�سمع، وزحف 

�إىل �لد�خل ليثقب طبلة �لأذن.
لنمو  خ�سبة  بيئة  �لأذن  ق��ن��و�ت  ومتثل 
ورط��ب��ة وحممية،  د�ف��ئ��ة  كونها  �ل��ق��ر�د، 
�ل�سبي  �أن  يعتقدون  �لأط��ب��اء  �أن  علما 
�لتقط �لطفيلي �أثناء لعبه، وفقما نقلت 

�سحيفة "�سن" �لربيطانية. 
وي��ع��رف ع��ن �ل��ق��ر�د �أن���ه ي��ل��دغ يف �لعادة 
ج��ل��د �ل��ع��ائ��ل، وي��ل��ت�����س��ق ب���ه ب��ق��وة حتى 
منه  �لتخل�ض  وي�سعب  دم���اءه،  ميت�ض 

نظر� لقوة تعلقه باجللد.
وعمل �لأطباء على �إز�لة �لقر�د من �أذن 
�ل�سبي با�ستخد�م جمهر جر�حي، �لأمر 
�لذي ت�سبب باآلم �سديدة، لكنهم جنحو� 
و�إ�سلح  �حل�سرة  �إخ���ر�ج  يف  �لنهاية  يف 

طبلة �لأذن، و�إعادة �ل�سمع له.

من  للتخل�ص  ن�شيحة   11
الوزن الزائد عند طفلك �ص 23

الكرمي املنا�شب للب�شرة 
اجلافة 

جلمال  �ل��ل��دود  �لعدو  �جلفاف  يعد 
ن�سارتها  ي�سلبها  �إنه  حيث  �لب�سرة، 
ملم�سها  م��ن  وي��ح��رم��ه��ا  وح��ي��وت��ه��ا 

�ملخملي �ملفعم بالرقة و�لأنوثة.
و�أو�سحت خبرية �لتجميل �لأملانية 
غالباً  �جل��ف��اف  �أن  هلفنباين  �إلينا 
�حمر�ر  مو��سع  بظهور  يقرتن  ما 
بالب�سرة وتعر�سها لل�سد مع ظهور 
�لب�سرة  ُت��ف��ق��د  �ل���ت���ي  �ل��ت��ج��اع��ي��د، 

�سبابها.
تن�سح  �ل��ب�����س��رة  ومل���و�ج���ه���ة ج��ف��اف 
كرميات  ب��ا���س��ت��ع��م��ال  ه��ل��ف��ن��ب��اي��ن 
حتتوي على مو�د فعالة متد �لب�سرة 
بالدهون وتعمل على ترطيبها مثل 
وحم�ض  و�جل��ل��ي�����س��ري��ن  �ل���ي���وري���ا 

�للينولييك.

كما �أن �لكرميات �ملحتوية على زيت 
�للوز �أو زيت �لأفوكادو �أو زيت جنني 
�لهيالورونيك  ح��م�����ض  �أو  �ل��ق��م��ح 
ناعماً  ملم�ساً  �جلافة  �لب�سرة  متنح 

كاحلرير.  

لكن �ملثري هو تو�سل خرب�ء يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�إىل �أنه �نطلقاً من حالة �أ�سنان �لطفل ميكن معرفة ما 
�إ�سابته مبر�ض عقلي.  �إذ� كان �سريتفع م�ستقبًل خطر 
م��دى خطر  �لكبار  ل��دى  �لأ���س��ن��ان  يف ح��ني تك�سف حالة 

�إ�سابتهم مبر�ض �لزهامير م�ستقبًل.
�لنف�سية يف  �لأم��ر����ض  �ملتخ�س�سة يف  د�ن،  �إيرين  وت��رى 
بالوليات  بو�سطن  يف  �ل��ع��ام  ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى 
�لأ�سنان  وباخل�سو�ض  �لأ�سنان  �أن  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�ل��ل��ب��ن��ي��ة م���ن �ل�������س���روري �أن حت�����س��ل ع��ل��ى �مل���زي���د من 

�لهتمام.

الإجهاد يظهر على طقم الأ�سنان
ويف �لأ�سبوع �ملا�سي، قّدم باحثون من �جلمعية �لأمريكية 
ل��ت��ق��دم �ل��ع��ل��وم يف �ج��ت��م��اع ل��ه��م ب��و����س��ن��ط��ن �إج���اب���ة عن 
تك�سف  �أن  للأ�سنان  ميكن  �لتي  �مل�ستقبلية،  �لأم��ر����ض 
�سنو�ته  يف  �لإج��ه��اد  م��ن  �لطفل  معاناة  ح��ال  "يف  عنها. 
يوؤكد  كما  �أ�سنانه"،  على  ذلك  روؤي��ة  فاإنه ميكن  �لأوىل، 

�لباحثون.
�ل�سحي  �لنف�ض  علم  �أخ�سائي  بوي�ض،  توما�ض  وي��ق��ول 
�لطبقات  �إن  فر�ن�سي�سكو،  �سان  يف  كاليفورنيا  بجامعة 
�لتي ت�سكل �ل�سن على غر�ر �ملينا تكون رقيقة و�أقل كثافة، 
للت�سو�ض"،  عر�سة  �أك���ر  �ل�سن  يجعل  "هذ�  و�أ���س��اف: 
�لأ�سنان  �لتغري�ت من خلل فح�ض  قيا�ض هذه  وميكن 

�للبنية بتقنية �لت�سوير �ملقطعي �ملحو�سب.
�لعمل  �أن �لإجهاد ل يعني فقط  ويو�سح توما�ض بوي�ض 
�لز�ئد يف �ملدر�سة، بل �أي�سا بع�ض �مل�ساكل �لأخرى، على 
غر�ر: طلق �لو�لدين و�ل�سو�ساء �مل�ستمرة �أو �ل�ستغلل 

�جل�سدي و�لنف�سي.
�ل�سخ�ض،  �أن  �ل�سحي  �لنف�ض  �أخ�سائي علم  نف�ض  وتابع 
�لذي يعاين من كرة �لإجهاد، يفرز ج�سمه �لكثري من 
هرمون �لإجهاد �لكورتيزول، �لذي ميكن قيا�ض تركيزه 

يف �لدم و�للعاب، ح�سب نف�ض �ملتحدث.

الإجهاد يجعلك مري�سًا
ولحظ �خلرب�ء يف در��ستهم، �لتي �سملت 350 عائلة يف 
منطقة خليج �سان فر�ن�سي�سكو، �أن �لأطفال �لذين يعانون 
من نق�ض �لنتباه و�ل�سلوك �لجتماعي �مل�سطرب، يكون 
باملقارنة مع بقية  �ملينا لديهم رقيقاً ولب �ل�سن �سغري�ً 

�لأطفال.
د�ن،  �إيرين  �لنف�سية  �لأم��ر����ض  يف  �ملتخ�س�سة  وبح�سب 
�أم���ر�����ض عقلية ه��ي يف معظم �لأح���ي���ان غري  ع���دة  ف���اإن 
ور�ثية، بل ي�ساب بها �ل�سخ�ض عن طريق �لتجارب، �لتي 
عا�سها وخا�سة يف �سنو�ته �لأوىل. ويدخل �لإجهاد �أي�ساً 
�سمن هذه �لتجارب. و�أظهرت بع�ض �لدر��سات �أن هوؤلء 
�لأطفال يرتفع خطر �إ�سابتهم لحقا باإ�سطر�ب ما بعد 

�ل�سدمة و�لكتئاب �أو ��سطر�ب �لأكل.

ت�سكل الأ�سنان
�أثناء  تكونها  تبد�أ مرحلة  �إذ  تدريجياً،  �لأ�سنان  وتت�سكل 
فرتة منو �جلنني يف بطن �أمه، بيد �أنها تنمو فقط بعد 
على  بالعتماد  وذل��ك  متفاوتة،  وبطرق  �ل��ولدة  مرحلة 
�لأ�سنان  �إن  د�ن  �إيرين  وتقول  �لأ�سنان.  ووظيفة  مركز 
ت�سجل ب�سكل د�ئم �لإجهاد، �لذي يحدث �أثناء عملية منو 
�لأ�سنان، وت�سيف يف هذ� �ل�سدد: "ل تك�سف لنا �لأ�سنان 
فقط حدوث �إجهاد ما، بل �أي�ساً متى وقع هذ� �لإجهاد".

تخزين املعادن الثقيلة
كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  ع��ن  ���س��ادرة  �سابقة  در����س��ة  وك��ان��ت 
�أن تو�جد معادن  و�أجريت على �جلرذ�ن قد خل�ست �إىل 
�أثناء عملية ت�سكل �لأ�سنان، يوؤدي  ثقيلة مثل �لر�سا�ض 
�إىل تخزين هذه �ملعادن يف مينا �ل�سن. و�أ�سافت �أن نتيجة 

هذه �لدر��سة ميكن �أن تنطبق �أي�ساً على �لب�سر.
�ملتحدة  �لوليات  من  باحثون  تو�سل  �ل�سياق،  نف�ض  ويف 
�لذين  �لأ���س��خ��ا���ض  �أن  �إىل   2017 ���س��ن��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�إىل  ولدت��ه��م  م��ن  ق�سرية  ف��رتة  بعد  �أو  قبل  يتعر�سون 
ن�سبة عالية من �لر�سا�ض، يرتفع لحقاً خطر �إ�سابتهم 
عامل  ف��اي�����س��ك��وب،  م���ارك  وي�����س��ري  �ل�سخ�سية.  بانف�سام 
تركيز  �أن  �إىل  هارفارد،  جامعة  يف  �لع�سبية  �لبيولوجيا 
من  �أي�ساً  يزيد  �أن  ميكن  �لأ�سنان  يف  �لعايل  �لر�سا�ض 

خطر �لإ�سابة مبر�ض �لزهامير.

االأ�شنان تتنباأ باملخاطر ال�شحية التي تنتظر �شاحبها

خدعة تنقذ اأر�احا 
على الطريق

ت��ل��ك �خلطوط  �مل�������س���اة..  مم����ر�ت 
م�سممة  �لأ�سفلت،  على  �لبي�ساء 
لت�سمن لعابري �لطريق �حلماية 
م���ن �ل�������س���ي���ار�ت، ل��ك��ن ك���ث���ري� من 
�ل�سائقني يهملونها، فل يتوقفون 

ول يبطئون �سرعتهم.
م������دن ع������دة ح������ول �ل������ع������امل، من 
�لهند  �إىل  �مل���ت���ح���دة  �ل������ولي������ات 
و�ل�������س���ني ون���ي���وزي���ل���ن���د� و�أخ������ري� 
بريطانيا، توظف �خلد�ع �لب�سري 
ل��ت��ج��رب �ل�����س��ائ��ق��ني ع��ل��ى �ح����رت�م 

ممر�ت �مل�ساة..
�خل�����دع�����ة ه�����ي ج����ع����ل �خل����ط����وط 
ت��ب��دو ك��اأ���س��ك��ال ثلثية  �ل��ب��ي�����س��اء 
�أ�سكال  ب���ر����س���م  وذل������ك  �لأب�����ع�����اد، 
�خلطوط  ح���ول  مظللة  �إ���س��اف��ي��ة 
باأن  �لنطباع  يخلق  ما  �لبي�ساء، 

لها عمقا و�رتفاعا.
تنت�سر  �ل��ب�����س��ري��ة  �خل���دع���ة  ه����ذه 
ورخي�سة،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �سهلة  لأن��ه��ا 

وميكن �أن حتمي �أرو�ح �مل�ساة.
م��ا ر�أي����ك يف ه���ذه �خل��دع��ة؟ وهل 

تتوقع �أن تطبق يف مدينتك؟

في�شبوك يدر�ص عملة 
م�شفرة تناف�ص بتكوين

لإن�ساء  في�سبوك  �سركة  تخطط 
نظام دفع قائم على عملة م�سفرة، 
مي����ك����ن ت���د����س���ي���ن���ه مل�����ل�����ي�����ار�ت من 
�لعامل، بح�سب  �مل�ستخدمني حول 
�سرتيت  "وول  �سحيفة  �أف���ادت  ما 

جورنال".
عملة  ي�ستخدم  �أن  ميكن  �ل��ن��ظ��ام 
للبتكوين،  مم��اث��ل��ة  �إل���ك���رتون���ي���ة 
في�سبوك  �إن  حيث  خمتلفة  لكنها 
�لعملة  ق��ي��م��ة  �إب���ق���اء  �إىل  ي��ه��دف 
و�لعملت  فالبتكوين  م�ستقرة. 
�لإلكرتونية �ملماثلة �سريعة �لتاأثر 

بالتقلبات يف �لقيمة.
و�أف����ي����د ب�����اأن ذل����ك �ل���ن���ظ���ام ميكن 
�لئتمان  ب���ط���اق���ات  ي���ق���و����ض  �أن 
�ملعاملة  ر���س��وم  ط��ري��ق جتنب  ع��ن 
�مل�سوؤولة عن �لكثري من �إير�د�تها، 

وفقا لوكالة "�أ�سو�سييتد بر�ض".
�سرتيت  "وول  ت����ق����ري����ر  ون����ق����ل 
در�ية  على  م�سادر  ع��ن  جورنال" 
تقوم  في�سبوك  �إن  قولها  ب��الأم��ر 
�ل�سركات  م��ن  �ل��ع�����س��ر�ت  بتجنيد 
�مل��ال��ي��ة و�ل���ت���ج���ار ع���رب �لإن���رتن���ت 

لإطلق �ل�سبكة.
عملق  خ���ط���ط  ت���ت�������س���م���ن  وق������د 
�لإن����������رتن����������ت ط��������رًق��������ا مل�����ك�����اف�����اأة 
مع  يتفاعلون  �لذين  �مل�ستخدمني 
�مليز�ت  �أو غ��ريه��ا م��ن  �لإع��لن��ات 
�سركة في�سبوك  ماليا، فيما تقول 
من  �لكثري  حاليا  ت�ستك�سف  �أن��ه��ا 
لتكنولوجيا  �ملختلفة  �لتطبيقات 

�لعملت �مل�سفرة.

خرباء يت��سل�ن اإىل اأن الأ�سنان قد ت�ساعد رمبا يف التنب�ؤ 

اأن ت�سيب �ساحبها.  ببع�ض املخاطر ال�سحية، التي ميكن 

ولكن  املخاطر.  تلك  لتجنب  الفر�سة  بالتايل  وتعطيه 

كيف؟ هذا ما ك�سفه باحث�ن اأمريكي�ن.

هذا  ماهرة؟  بطريقة  الأ�سنان  تنظيف  دائما  يتم  هل 

ال�س�ؤال ميكن لطبيب الأ�سنان اأن يجيب عنه مبجرد اإلقاء 

نظرة على فم مري�سه. بيد اأن طبيب الأ�سنان 

الجتماعية  احلالة  معرفة  اأي�سًا  مبقدوره 

حالة  يف  الأ�سنان  و�سع  كان  كلما  اإذ  ملري�سه، 

�سيئة، كلما كان ال��سع الجتماعي للمري�ض 

يف املت��سط منخف�سًا.
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�ش�ؤون حملية

يف ملتقى العني اخلام�ض لأ�سحاب الهمم

االإعالن عن 15 حديقة عامة �شديقة الأ�شحاب الهمم تد�شن اأ�الها مبنطقة الظاهر هذا العام

برعاية �سامل بن ركا�ض

تخريج 168 طالبا �طالبة من دفعة عام الت�شامح  يف مدر�شة اليحر  

برعاية حممد بن حم

مدر�شة ابن خلد�ن حتتفل بتخريج 100 طالب �طالبة من دفعة عام الت�شامح

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

��سرت�تيجية  �إط���لق  ع��ن  �لعني  مدينة  بلدية  �أعلنت 
�سديقة  ع��ام��ة  حديقة  ع�سرة  خم�ض  لإن�����س��اء  ج��دي��دة 
مبنطقة  لها  م�سروع  �أول  طرح  ليتم  �لهمم  لأ�سحاب 
�لظاهر با�سم )�لأمل( على �أن يتم تنفيذها خلل هذ� 
ي�سل  �لتي  �لأخ���رى  �حل��د�ئ��ق  بعدها  من  لتاأتي  �لعام 

عددها �إىل خم�ض ع�سرة حديقة.
جاء ذلك خلل ملتقى �لعني �خلام�ض لأ�سحاب �لهمم 
�أم�����ض بقاعة �مل��وؤمت��ر�ت �ل��ك��ربى بجامعة  �أق��ي��م  �ل���ذي 
مطر  �لدكتور  �لبلدية  ع��ام  مدير  بح�سور  �لإم����ار�ت 

�لنعيمي وم�سوؤويل �لقطاعات �لد�خلية و�خلارجية.
ويف بد�ية �مللتقى مت تقدمي �ل�سكر لأم �لإم��ار�ت �سمو 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك ، كما مت تقدمي درع جمعية 
�جلمعية  تاأ�سي�ض  مبنا�سبة  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  �أم��ه��ات 
مكتب  مدير  �ل�سام�سي  حمد  �سعادة  وت�سلمه  ل�سموها 

�ل�سيخة فاطمة .
��ستعر��ض  مت  حيث  �مللتقى  فعاليات  تو��سلت  بعدها 
لأ�سحاب  �سديقة  حديقة  ع�سرة  �خلم�ض  �حل��د�ئ��ق 
ما  لأح��دث  وفقاً  ت�سميمها  عن  �لإع���لن  ليتم  �لهمم 
��ستخد�م  ي�سهل  حتى  �لعاملية  �لدر��سات  �إليه  تو�سلت 
�لهمم  �أ���س��ح��اب  وذوي  �جل��م��ي��ع  ق��ب��ل  م���ن  �حل��دي��ق��ة 
جلميع  �ملختلفة  �ل��ق��در�ت  �لت�سميم  يف  روع���ى  حيث 
�لأط���ف���ال ل��ي��ك��ون م���ن ب���ني ه���ذ� �ح��ت��ي��اج��ات �لإعاقة 
�حلديقة  تزويد  مت  حيث  �لب�سر،  و�سعاف  �لب�سرية 
للإعاقة  ����س��ت��دلل  مب�����س��ار�ت  �مل��ق��رتح  �لت�سميم  وف��ق 
و�سع  مت  كما  �لبي�ساء،  �لع�سا  وم�ستخدمي  �لب�سرية 
تزويد،  �إىل  �إ���س��اف��ة  )ب���ري���ل(،  بلغة  �إر���س��ادي��ة  ل��وح��ات 
�لدر�بزين بلغة  بر�يل، كما روعي يف �لت�سميم �أ�سحاب 
كافة  �إز�ل���ة  مت  حيث  و�ل��ع��رب��ات،   ، �ملتحركة  �لكر��سي 
مل�ستخدمي  �حلديقة  د�خ��ل  �حل��رك��ة  لت�سهيل  �لأدر�ج 
ت�سميم مناطق  روع���ي يف  ك��م��ا   ، �مل��ت��ح��رك��ة  �ل��ك��ر����س��ي 
مانعة  م��و�د  وم��ن  م�سطحة  تكون  �أن  للأطفال  �للعب 

مت  ،كما  �ملتحركة  �لكر��سي  حركة  لت�سهيل  ل��لن��زلق 
تزويد �حلد�ئق �سديقة �أ�سحاب �لهمم بحرف رملية 
تخدم ذوي �ل�سطر�بات �لذهنية كالتوحد، �إ�سافة �إىل 

�ألعاب ح�سية لها �أكر من ملم�ض. 
�مل�سكلت  �لهمم من ذوي  �أ�سحاب  �أي�سا مر�عاة  ويتم 
للظهر  م�سند  �إ���س��اف��ة  ط��ري��ق  ع��ن  �لبدنية  �حل��رك��ي��ة 

يدعم �لأطفال �لذين يعانون من م�ساكل حركية .
حيث  �ملدر�سية  �ملباين  �حتياجات  �مللتقى  ت�سمن  كما 
�أمور  �أولياء  ��ستف�سار�ت  من  �لعديد  على  �لإجابة  مت 
�أ�سحاب �لهمم ومنها توفري مو�قف لل�سيار�ت بالقرب 
مزودة  للم�ساة  ممر�ت  وتوفري  �لرئي�سية  �ملد�خل  من 
حركة  لت�سهيل  �مل��د�خ��ل  عند  ب��الأر���س��ف��ة  مب��ن��ح��در�ت 
�ل�سن  كبار  ومنهم  �لأخ���رى  و�لفئات  �لهمم  �أ�سحاب 
�لأب��و�ب لرت�عي حركة  و�لأطفال، كما روعي ت�سميم 
�ملتحركة  �ل��ك��ر����س��ي  م�ستخدمي  م��ن  �لهمم  �أ���س��ح��اب 
مع  لتتنا�سب  �مل��ي��اه  دور�ت  ت�سميم  يف  روع���ي  وك��ذل��ك 
�حلد  ه��ذ�  عند  �لحتياجات  تتوقف  ومل  �لفئة.  ه��ذه 

على  م�ساندة  �سركة  حر�ست  حيث  �لإ���س��ك��ان  لت�سمل 
�لهمم  �أ�سحاب  لتتو�فق مع  �لإ�سكان  ت�سميم م�ساريع 
لت�سمل منحدر�ت بني مو�قف �ل�سيار�ت وممر للم�ساة 
وتزويدها  للحمامات  �ل�سحية  �لأدو�ت  ت��وف��ري  م��ع 
�مل�ساكن  يف  روع����ي  ك��م��ا   ، �خل��ا���س��ة  ب��الإك�����س�����س��و�ر�ت 
بني  �لطلب  عند  م�سعد  لإ�سافة  ت�سلح  �أماكن  وج��ود 
تعمل  خ��ارج��ي��ة  ب��و�ب��ة  تركيب  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لطابقني 
على  م�ساندة  �سركة  حر�ست  كما   ، �أتوماتيكي  ب�سكل 
تزويد �مل�ساكن بر�بط مع مر�كز �لدفاع �ملدين جلميع 

خدمات �لطو�رئ ومنها �حلريق.
هذ� وتقدم بلدية �لعني خدمة جديدة لإ�سد�ر �سهادة 
ممتلكات بطريقة )بر�يل( لأ�سحاب �لعقار�ت من فئة 

�لإعاقة �لب�سرية.
ويف نهاية �مللتقى قام مدير عام �لبلدية بتكرمي �أولياء 
�أم����ور �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م م��ن �لآب����اء و�لأم���ه���ات تقدير� 
�أب��ن��ائ��ه��م و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى تزويدهم  ل���دوره���م يف خ��دم��ة 

باملهار�ت �لتي ميكن �أن تخدم �ملجتمع.

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة وح�����س��ور �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��امل حم��م��د بن 
رك��ا���ض �ل��ع��ام��ري ع�سو �مل��ج��ل�����ض �ل��وط��ن��ي �لحت���ادي 
�حتفلت مدر�سة �ليحر �خلا�سة، بتخريج دفعة  �سابقاً 
168 طالب وطالبة من  �لت�سامح" �لتي �سمت  "عام 
�سفوف �لثاين ع�سر. كما ح�سر �حلفل �لذي �أقيم يف 
�ملقام مبدينة  يف  �ل�سحية  و�لعلوم  �لطب  كلية  م�سرح 
و�أدريان  �لعامري  �سامل حمد بن ركا�ض  �ل�سيخ  �لعني 
�لق�سم  مدير  �إبر�هيم  و�ل�سهاوي  �ملدر�سة  مدير  ماي 

و�لكادر  �ل��رتب��وي��ة  �ل�سخ�سيات  م��ن  وع���دد  �ل��ع��رب��ي، 
�لأهايل  م��ن  وح�سد  �مل��در���س��ة  يف  و�لتعليمي  �لإد�ري 
يف  ركا�ض  بن  �سامل  �ل�سيخ  و�أ���س��اد  �خلريجني.   وذوي 
كلمته خلل �حلفل بالطاقات �ملو�طنة و�أبناء �ملقيمني 
�لإم���ار�ت حيث يج�سدون تطلعات حكومة  �أر���ض  على 
�لتنمية وحمورها  رك���ن  ه��و  �لإن�����س��ان  ب���اأن  �لإم������ار�ت 
عن  رك��ا���ض  ب��ن  ���س��امل  �ل�سيخ  و�أع����رب  وم�ستقبلها.   
�لرتبوي  للقطاع  تقدمه  مل��ا  �لر�سيدة  للقيادة  �سكره 
لأبناء  �ل��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  م��ن  ت��وف��ره  وم���ا  و�لتعليمي 
�لدولة و�لهتمام بالتعليم �لعايل للو�سول �إىل مر�تب 

�لكو�در�ملوؤهلة  ودع���م  �لعاملي  �مل�ستوى  على  متقدمة 
ملو�كبة �لع�سر و�لتفاعل مع �ملتطلبات �حلديثة. م�سري�ً 
�إىل �أن مدر�سة �ليحر �لتي تاأ�س�ست قبل 25 عاماً تكمل 
م�سرية �لتطور يف �لتعليم  بكل جد�رة وعطاء وريادة 
�لدولة،  يف  �لأخ����رى  �ل��رتب��وي��ة  �ملوؤ�س�سات  ج��ان��ب  �إىل 
تاأ�سي�سها  منذ  �ملدر�سة  يف  �خلريجني  عدد  فاق  بحيث 
ثلثة �آلف طالب  وطالبة هم حالياً  يف مر�كز ومهام 

وظيفية متقدمة وقادرين على �لعتماد على �لذ�ت. 
 وهناأ �ل�سيخ بن ركا�ض �خلريجني و�خلريجات متمنياً 
�جلامعي  �لتخ�س�ض  جم��ال  يف  م��ب��ارك��ة  م�سرية  لهم 

بالتفوق  وم�ساعيهم   بالنجاح  طريقهم  يكلل  و�أن    .
وبالتايل  خدمة �لوطن �لغايل.

وقد ت�سمنت فقر�ت �حلفل ق�سم �لولء للوطن �لذي 
�إجناز�ت  �أه��م  عن  فيلم  عر�ض  ثم  �خلريجني،  قدمه 
�ملدر�سة  و�ألقى مدير  �ملدر�سية،  �لطلبة  يف م�سريتهم 
�أدريان ماي كلمة �أ�ساد فيها مب�ستوى �لر�سالة �لتعليمية 
�ألقاها  ، وكلمة �خلريجني  �ليحر �خلا�سة  يف مدر�سة 
�سعرية  ق�سائد  �إىل  �إ���س��اف��ة  �أ���س��رف  حم��م��د  �ل��ط��ال��ب 
�ل��وط��ن.  ويف �خل��ت��ام  �لتقطت �سور جماعية  يف حب 

للخريجني مع �أولياء �لأمور و�لهيئة �لتعليمية .

•• العني - الفجر

حتت رعاية وح�سور �ل�سيخ �لدكتور حممد 
بن م�سلم  بن حم �لعامري نائب �أمني عام 
�حتفلت   ، �ملتحدة  �لأمم  �إم�سام يف  منظمة 
�خلا�سة  �لإ�سلمية  خ��ل��دون  �ب��ن  مدر�سة 
من  وطالبة  طالب   100 بتخريج  �لعني 
�ل���دف���ع���ة �ل�����س��اد���س��ة ع�����س��رة م���ن ط����لب و 
طالبات �لثاين ع�سر و�لتي حتمل �سعار عام 

�لت�سامح.
 ح�سر �حلفل �لأ�ستاذ �لدكتور علء نور�ض 
ب��ن ح��م و�لدكتورة  م�����س��رف ع���ام م��د�ر���ض 
�ملدر�سة و جمموعة  جيهان مو�سى مديرة 
�ملد�ر�ض  �لهيئات �حلكومية وعدد من  من 
�حلكومية و�خلا�سة ، �أولياء �لأمور �لذين 

�ساركو� بفعالية يف هذ� �لحتفال .
      من جانبه ثمن �ل�سيخ �لدكتور حممد 
�ل��ع��ام��ري ع��ن �جلهود  ب��ن ح��م  ب��ن م�سلم 
�لتي يبذلها �لعاملون يف �لهيئتني �لإد�رية 
و�لتدري�سية �لتي كان لها �أثر عظيم يف دفع 
 م�سرية �لتعلم نحو �آفاق �لتطوير و�لتجديد.

�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  �أن  �إىل  ح��م  ب��ن  �أ���س��ار  و 
�آل  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  ل�ساحب 
نهيان رئي�ض �لدولة، حفظه �هلل، و�ساحب 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 

نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، وفرت 
�لتعليم،  ف��ر���ض  �أف�����س��ل  �لإم������ار�ت  لأب���ن���اء 
و�لإبد�ع  �لنجاح  مقومات  كل  لهم  و�أمنت 
و�لد�ين  �لقا�سي  بذلك  وي�سهد  �لعلمي، 
و�لتقدير. موؤكد�  �ل�سكر  ت�ستحق كل  وهي 
ح��ر���س��ه ع��ل��ى م�����س��ارك��ة �أب��ن��ائ��ه �خلريجني 
�لتوفيق  لهم مزيد من  ، متمنياً  فرحتهم 

و�لنجاح يف �ملر�حل �لتعليمية �ملقبلة بحيث 
يكونو� نو�ة مثمرة خلدمة وطنهم �لغايل ، 
د�عياً �لأطقم �لتدري�سية و�لإد�رية و�أولياء 
�أمور �لطلبة �إىل مو��سلة �لعمل بجد من 
يف  �لر�سيدة  �لقيادة  طموحات  تلبية  �أج��ل 

�حل�سول على تعليم متميز يف �لدولة .
مديرة  مو�سى  جيهان  �ألقت  �حلفل  و�أثناء 
باأهمية  ف��ي��ه��ا  م�����س��رية  ك��ل��م��ت��ه��ا  �مل���در����س���ة 
فرحتهم  �أمورهم  و�أولياء  �أبنائها  م�ساركة 
بالإجناز �لذي حققوه، و�لذي ميثل م�سدر 

فخر كبري للمدر�سة، ل�سيما �أن هذ� �ليوم 
�لطلبة بني مرحلة  ف��ارق يف حياة  هو يوم 
�مل�ساركة  وم���رح���ل���ة  و�ل���ت���دري���ب،  �ل��ت��ل��ق��ي 
و�ل��ف��اع��ل��ي��ة يف ب��ن��اء �ل���وط���ن، م���وؤك���دة باأن 
�مل�ساركة  م�سوؤولية  عليهم  يقع  �ليوم  ه��ذ� 
و�مل�ساهمة يف تطبيق ما تعلموه على �أر�ض 
�أن  ل�سيما  كبرية،  م�سوؤولية  وهي  �لو�قع، 
هذه هي بد�ية �مل�سو�ر �لطويل نحو �لعطاء 

و�لتميز و�ثبات كفاءة �لفرد �لفعلّية.
�أي��ة حممد خري  �أل��ق��ت �خلريجة  وم��ن ث��م 

با�سم  بد�يتها  يف  رفعت   ، �خلريجني  كلمة 
�ل�سكر  �آي�����ات  �أ���س��م��ى  �خل��ري��ج��ني ج��م��ي��ع��اً 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مقام  �إىل  و�لعرفان 
�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�إىل  �هلل،  حفظه 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�مل�سلحة، على  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
حمدود  �لل  ودعمهما  �لكرمية  رعايتهما 
م�سيفة  م��ت��ك��ام��ل،  تعليمي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  يف 
ر�سول  ب��ق��ول  ع��م��ل��و�  �مل���در����س���ة  ط����لب  �إن 
�سلك  “من  و���س��ل��م:  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���س��ل��ى  �هلل 
به  ل��ه  �هلل  �سهل  علماً  فيه  يلتم�ض  طريقاً 
�لأمم  طريق  فالعلم  �جلنة”  �إىل  طريقاً 
و�ل�����س��ع��وب ن��ح��و �ل��ت��ق��دم و�ل���رق���ي، و�سبيل 
 �لأف�����ر�د ن��ح��و ر���س��و�ن �هلل ت��ع��اىل وجنته.

و�أكدت �لتز�م �خلريجني باأن يكونو� �جلنود 
�لأوفياء، و�لعاملني �ملخل�سني لهذ� �لوطن 
�ملعطاء؛ �لذي قدم لنا كل �سيء، فمن حقه 
علينا �أن نقابل �إح�سانه باإح�سان، ومعروفه 
باإذن  �لعهد ما�سون  مبعروف، ونحن على 
تعرب  �سائقة  فقر�ت  �حلفل  وتخلل  �هلل. ، 
عن فرحة �لطلب و�لطالبات مبدر�ستهم 
و�عتز�زهم بها ويف نهاية �حلفل مت تكرمي 
و�لطلبة  �ملتميزين  �ملعلمني  من  جمموعة 

�حلا�سلني على �ملر�كز �لأوىل . 

مدير عام �شرطة اأبوظبي ي�شتعر�ص اإجنازات 
االأمن �االأمان  مبجل�ص منازف بالعني 

  ••   �لعني – �لفجر

 نظمت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي بالتن�سيق و�لتعاون مع مكتب �سوؤون 
�ملجال�ض بديو�ن ويل عهد �أبوظبي  حما�سرة يف جمل�ض منازف يف مدينة 
�لعني  بعنو�ن "�أبوظبي �أمن و�سلمة "  قدمها �سعادة �للو�ء مكتوم علي 
�لركن متقاعد  �لفريق  ، بح�سور   �أبوظبي  �سرطة   ع��ام   �ل�سريفي مدير 
مديرية  مدير  �ل�سبو�سي  �سيف  م��ب��ارك  و�لعقيد  �لكعبي،  حممد  عبيد  
�سرطة منطقه �لعني ، و�لعقيد  �لدكتورحمود �سعيد �لعفاري مدير �إد�رة 
و�أهايل  �ل�سباط  من  وعددمن  �ملجتمع،  �أم��ن  بقطاع  �ملجتمعية  �ل�سرطة 

و�أعيان �ملنطقة.
�ملحا�سرة   ب��د�ي��ة   يف  �لكعبي  حممد  عبيد  متقاعد  �لركن  �لفريق   ورحب 
بت�سريف �سعادة �للو�ء مكتوم �ل�سريفي ملجل�ض منازف و�مل�ساركة يف �لق�سايا  

�لتي تهم �ملجتمع .
خطط  �أب���رز   حما�سرته   يف  �ل�سريفي   مكتوم  �ل��ل��و�ء  �سعادة    و��ستعر�ض 
وبر�مج �سرطة  �أبوظبي خلل2018  وما مت حتقيقه على �سعيد خف�ض 
ن�سب �جلر�ئم �ملبلغ عنها على م�ستوى �إمارة �أبوظبي حيث �سجلت �نخفا�سا  
�لعام  �سهد  كما  بعام2017   مقارنة    2018 عام  %3.7 خلل  بن�سبه 
�ملا�سي ت�سجيل �نخفا�ض  بن�سبه%14:9 يف �جلر�ئم �ملتعلقة بال�سيكات .

 وحتدث عن  �خلطط و�لرب�مج �لتي �أقرتها �سرطة �أبوظبي و�لتي ترتكز 
على 6 �أولويات ��سرت�تيجية، تتمثل يف مكافحة �جلرمية، وجعل �ملدن �كر 
بفاعلية،  ت��د�ر  و�ل�سلمة، منظمة �سرطية  �لأم��ن   ، �ملجتمع    �أماناً، وثقة 
هذه  حت��ت  "يندرج  ب��اأن��ه  م�سيفاً  �لب�سرية،  ل��ل��م��و�رد  �لم��ث��ل  �ل���س��ت��خ��د�م 
�ل�سرت�تيجيات 18 هدفاً ��سرت�تيجياً، يتم تدعيمها مببادر�ت وم�ساريع، 

ومتابعتها عرب �لأنظمة وموؤ�سر�ت متقدمة".
وب�سكل   �أ�سهمت  و�لتي  �مل��خ��درة   �مل��و�د  مكافحة  عنا�سر  جهود  �إىل    و�أ�سار 
مع  بالتعاون  �لتوعية   ��ستمر�ر  موؤكد�ً  �ملخدر�ت  كبري يف �سبط ع�سابات 

�جلهات �ملعنية  حلماية �ل�سباب من هذه  �لآفة.    
�لأمن  �أبوظبي يف م�سرية  �سرطة   �لتي حققتها   �جل��ه��ود   ع��ن     وحتدث 
وما   1957 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  باملجتمع   �لطماأنينة   ون�سر  و�لأم���ان 
بتطبيق    �لعاملي  �مل�ستوى  على  وم�سرفة   متقدمة  مكانة  من  �إليه  و�سلت 
منظومة �أمنية متكاملة   تركز على  �أعلى معايري �لأمن و�لأمان �ل�سلمة، 
وجعل  �ملجتمع  �أف��ر�د  حماية  يف   ت�سهم  �لتي  و�لت�سريعات  �لقو�نني  و�سن 

�إمارة �أبوظبي من �أكر �ملناطق �أمناً و�أماناً .
  و�أو�سح �أن �لإمارة  ت�ستقطب �أعد�د�ً كبرية  من �جلن�سيات و�ل�سياح و�لزو�ر 
و�لذين ��ست�سعرو�  جهود �لأمن و�لأمان عرب �إ�ساد�تهم مباحققته �سرطة  

�أبوظبي  يف هذ� �جلانب  مع  �نخفا�ض معدلت �جلرمية  عموماً.
من  �مل�ستمرة  و�لرعاية  �لدعم  عالياً   �أبوظبي  �سرطة   ع��ام  مدير   وثمن 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة "حفظه �هلل" 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان  ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة  و�لذي يعد �لأ�سا�ض �لرئي�سي يف ما و�سلت 

�إليه �سرطة �أبوظبي من �إجناز�ت  ريادية يف خمتلف �ملجالت . 
 و�أكد  حر�ض �لقطاعات و�لإد�ر�ت �ل�سرطية  كافة  على �لعمل �سمن خطط  
،  وتعزيز  �لأم���ان  �لأم���ن و  �أمنية  منظمة  وم��درو���س��ة  لتحقيق  معايري 
وتكثيف  �لعاملني  �أد�ء  وتطوير  و�ملجتمع   �ل�سرطة   بني  �لتعاون  مفهوم 
بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل لهم وجعل �لكو�در �ل�سرطية منوذجاً متفرد�ً  يف 

حفظ �لأمن  ون�سر �لطماأنينة باملجتمع .
�لوعي  �أبوظبي تويل �هتماما كبري�ً  برفع م�ستوى  �إن �سرطة    :  و�أ�ساف 
�لتوعية   �للغات  من خلل بر�مج  �سر�ئحه  وبكل  بكافة   لدى �جلمهور  
مل�سرية  �إيجابية   معدلت  حتقيق  يف  �أ�سهمت  �لتي   �مل�ستمرة    و�حلملت 

�لأمن و�لأمان . 
 ويف نهاية �ملحا�سرة �أ�ساد مدير عام �سرطة �أبوظبي  باهتمام مكتب �سوؤون 
�لقيادة  م��ع   بالتعاون  �ملجال�ض  بعقد  �أبوظبي  عهد  ويل  بديو�ن  �ملجال�ض 
�لعامة ل�سرطة  �أبوظبي و �لتي ��ستطاعت يف �لأعو�م �ملا�سية  ومن خلل 
�ملحا�سر�ت و�لندو�ت �ملختلفة و�مل�ساركة بالأر�ء  و�ملقرتحات حتقيق  �أبرز 

�أهد�فها يف رفع م�ستوى �لوعي لدى كافة  �سر�ئح �ملجتمع.

مواعيد عمل العني للتوزيع 
يف �شهر رم�شان

•• العني - الفجر

�لر�سمي يف مر�كز  �لعمل  للتوزيع عن حتديد مو�عيد  �لعني  �سركة  �أعلنت 
تقدم  حيث  �ملبارك،  رم�سان  �سهر  �أي��ام  طيلة  لها  �لتابعة  �ملتعاملني  خدمة 
" يف  �لتجاري  �لإم���ار�ت  �ل�سوق" جممع  منطقة  يف  للمتعاملني  �خل��دم��ات 
خدمة  مركز  و   ، م�ساًء  �ل�ساد�سة  حتى  �سباحاً  �لتا�سعة  �ل�ساعة  من  �لفرتة 
�ملتعاملني " مركز هيلي مول"  من �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً حتى �ل�ساد�سة 
م�ساًء من �لأحد �إىل �خلمي�ض، ما عد� يوم �جلمعة و�ل�سبت .�أما فرت�ت �لعمل 
يف مر�كز خدمات �ملتعاملني يف فرع �لهري  و�ل�ساد و �لوقن ، ومركز �خلدمات 
�لفنية _�ل�سناعية، ف�ستكون من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحاً حتى �لثالثة م�ساًء 
�ساعات  و�ستتز�من  �ل�سبت  و  يوم �جلمعة  عد�  ما  �إىل �خلمي�ض،  �لأح��د  من 
�لعمل يف مر�كز خدمة �ملتعاملني �لتابعة لبلدية مزيد و بلدية مدينة �لعني 
و بلدية �ملقام ، مع �ساعات عمل �لبلدية �بتد�ًء من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحاً 
لغاية �لثالثة ظهر�ً، �أما يومي �جلمعة و�ل�سبت ف�سيكون مغلقاً. ي�سار �إىل �أن 
خدمات �ل�سركة �لإلكرتونية و�لذكية متوفرة على مد�ر �ل�ساعة طيلة �أيام 

�لأ�سبوع وذلك عرب تطبيقها �لذكي وموقعها �لإلكرتوين.
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نتيجة  بال�سمنة  اإ�سابتهم  تك�ن  وقد  باأج�سامهم،  الده�ن  تكد�ض  من  الأطفال  بع�ض  ي�ستكي   
للإفراط يف تناول الطعام بدون حدود من الأم، اأو التغذية اخلاطئة والإكثار من تناول 

الأطعمة عالية ال�سعرات احلرارية.
ويعانى بع�ض الأطفال عند بل�غ الـ6 �سن�ات من زيادة ال�زن نتيجة اأ�سباب خمتلفة، 
منها الإفراط يف تناول ال�جبات ال�سريعة الغنية بالده�ن، مما ينتج عنه التعر�ض 
للكثري من امل�ساكل ال�سحية، ولكي تنجح الأم يف م�ساعدة طفلها امل�ساب بزيادة 
ال�زن وال�سمنة املفرطة من اأن التخل�ض من الده�ن وال�سح�م 
املرتاكمة يف ج�سمه ويح�سل على اجل�سم والق�ام ال�سليم 

وال�سحي تابعي هذه الن�سائح التالية:-

�ملر�أة  يحمي  �لإجن���اب  �أن  �لنم�ساوية،  كلجنفورت  بجامعة  باحثون  �أك��د 
�أطول  من �لوفاة �لناجتة عن �لإ�سابة مبر�ض �ل�سرطان، وي�ساهم يف عمر 

للرجل.
 )Scientific Reports ( و�أ�ساف �لباحثون يف در��سة ن�سرتها دورية
جر�ء  �مل��ر�أة  لها  تتعر�ض  �لتي  باملتاعب  �ل�سائع  �لعتقاد  رغم  �أن��ه  �لعلمية، 
�لزو�ج و�حلمل، �إل �أن �حتمال �لوفاة ب�سبب �ل�سرطان لدى �لن�ساء �للئي 

مل ينجنب ي�سل �إىل %72، �عتد�ًد� بجملة من �لعاد�ت 
�ل�������س���ل���وك���ي���ة 

�لتي تلزم �ملر�أة بعد �لزو�ج و�لتي تقيها من �لإ�سابة باملر�ض.
و�أكدت �لدر��سة، �أن �ملر�أة بعد �لزو�ج تبد�أ تكوين حياة �أ�سرية جديدة، ترتبط 
بالنوم و�ل�ستيقاظ مبكًر�، وجتاهل عادة �ل�سهر، ف�سًل عما يرتبط بالزو�ج 
قد  �لتي  �لآمنة  �حلياة غري  �إىل  منه  �ل�ستقر�ر  �إىل  �أق��رب  من منط حياة 

تنتهي �أحياًنا بالنتحار، وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وعمد �لباحثون �إىل فح�ض بيانات �ساملة يف در��ستهم �لتي تناولو� خللها 
�لأمور �ملتعلقة بالأبوة و�لزو�ج و�لدخل، و�لربط 
بني هذه �لعو�مل من خلل بيانات دقيقة 
مت �حل�سول عليها ب�ساأن و�حد يف �ملائة 
من ن�سبة �سكان بريطانيا وويلز، من 
�لوطنية  �لإح�����س��اء�ت  خ��لل مكتب 

�لنم�ساوي �لذي توىل �لدر��سة.
وتبني �أن �ملر�أة �لتي تتمتع باإجناب 
ملر�ض  تعر�سها  ن�سبة  تظل  �أطفال 

�ل�سرطان قليلة مقارنة بغريها.
وب�ساأن �حلالة �ل�سحية للرجال 
�أن  �لباحثون  �أك��د  �لإجن����اب،  م��ن 
من لديهم �أطفال تتح�سن فر�سهم 
�لوقاية  ج�����ر�ء  �ل��ع��م��ر  ط����ول  يف 
�لطبيعية �لتي يكت�سبونها �سد 
بتح�سن  �مل��ع��دي��ة  �لأم��ر����ض 
لديهم  �مل���ن���اع���ي  �جل����ه����از 
بالتعر�ض للأطفال، ما 
بقوة  ي��دع��م مت��ت��ع��ه��م 
�ل�������س���ب���اب وت����ف����ادي 
ومظهر  �ل��ت��ه��اب��ات 

�ل�سيخوخة.

وتبني علمًيا، �أن ثلثي �لرجال �لذين لديهم �أطفال تقل �حتمالت �إ�سابتهم 
مبر�ض �ل�سرطان، وتتح�سن فر�ض طول �أعمارهم بتجنب �حلو�دث، وعو�مل 

�خلطر �ملرتبطة بحالة �ل�ستقر�ر �لأ�سري.
�أطفال لن ينعمون  �أن �لزوجني �للذين لي�ض لديهم  و�سددت �لدر��سة على 

�إيجابي، بل يعانون خطًر� نف�سيًّا جر�ء  بتاأثري 
ميكنه  ب��اأن��ه  منهما  ك��ل  ���س��ع��ور 

�تباع نهج حياة ��ستقليل، 
ع�������اد�ت  �إىل  ي�����ق�����وده 

�أمن������اط  ت���ب���ن���ي  �أو 
و�أ��������س�������ال�������ي�������ب 

حياتية �سيئة 
جتعلهم 

غري بعيدين عن �ملخاطر �ل�سحية و�لنف�سية �لتي تتز�يد مع مرور �لوقت.
�ل�سحية،  �لفو�ئد  م��ن  �لعديد  ل��ه  �ل���زو�ج  �أن  �إىل  �سابقة  در����س��ات  و�أ���س��ارت 
على  �جل�سم  ق��درة  وتعزيز  �ملناعي  �جل��ه��از  بحماية  يتعلق  فيما  وحت��دي��ًد� 
م���و�ج���ه���ة �لأم�����ر�������ض، ف�����س��ًل عن 
بتجاوز  �لنف�سية  �لفو�ئد 

�لكتئاب و�لقلق.

االإجناب يحمي املراأة من ال�شرطان �ي�شمن عمًرا اأطول للرجل

اأوًل ــ القدوة
- يجب �أن تتبع �لأم نظام غذ�ئي �سحي و�أ�سلوب �حلياة 
�ل�سليم لأن طفلك يقوم بتقليدك فلي�ض من  �ل�سحي 
�أطعمة  يتناول  �بنك  جتعلني  �أن  �ل�سليم  ول  �ملنطقي 
�لأطعمة  تناول  على  �لأ���س��رة  بقية  يقبل  بينما  معينة 

�لأخرى �لتي هو حمروم منها.

ثانيا ـ احلديث عن الطعام ال�سحي للطفل
�� �هتمي بزيادة �لوعي عند طفلك عن �لطعام �ل�سحي 
�أه��م��ي��ة مم��ار���س��ة �لريا�سة  ي��ع��رف  و�مل�����س��ر و�ج��ع��ل��ي��ه 
يف  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  تفعله  وم��ا  �لبدنية  و�لأن�سطة 
�لتغذية  معنى  ي��ع��رف  ب���اأن  و�ه��ت��م��ي  ز�دت  �إن  �جل�سم 
�أن ينتهجه من �سلوكيات كي  �ل�سليمة وما يجب عليه 

يحافظ على ج�سمه.

ثالثًا ــ غر�ض الثقة بالنف�ض
�� �لعديد من �لأهايل يخطئون يف �لتعامل مع �لطفل 

�ل�سمني باأن يجعلوه ل يتقبل وزنه ول ما هو عليه 
وهذ� يوؤدي �إىل زعزعة �لثقة يف نف�سه وكرهه لها 

فالأف�سل للطفل �أن يكون �سميناً على �أن يكون 
كارهاً لنف�سه ذو �إر�دة �سعيفة.

رابعًا ــ عدم الإجبار على اإنهاء الطعام
�إجبار  �إىل  يلجاأن  �لأمهات  بع�ض  هناك   ��

�ل��ط��ف��ل ع��ل��ى �إن���ه���اء ط��ع��ام��ه و هذ� 
�لأم��ر قد يظهر �أنه جيد لكنه 

ي�سغط  ف��ه��و  �ل��ع��ك�����ض  ع��ل��ى 
ع�سبياً على �لطفل ويجعله 
يرغب  ول  �ل��ط��ع��ام  ي��ك��ره 
ي����وؤدي  ق���د  �أو  ت���ن���اول���ه  يف 
�إدم���ان  �إىل �لأ����س���و�أ وه���و 
�ل��ط��ع��ام و�لإق����ب����ال على 
تناوله بكرة و�ل�سحيح 
ياأكل  طفلك  جتعلني  �أن 

حتى ي�سعر بال�سبع.

خام�سًا ــ وجبة الإفطار
�هتمي باأن يح�سل على وجبة �لإفطار كل يوم فتجاوز 
وجبة �لإفطار على غري ما يعتقده �لبع�ض ي�ساهم يف 

زيادة �لوزن ولي�ض �إنقا�سه.

�ساد�سًا ــ ل ملكافاأة الطعام
م��ك��اف��اأت��ه فل  ي�ستحق  ���س��يء  ب��ع��م��ل  ق���ام ط��ف��ل��ك  �إذ�   ����
ت�ستخدمني �لطعام �أو �حللوى كمكافاأة حتى ل يرتبط 
لديه �أن �لطعام هو �ملكافاأة بل �جعليها على هيئة رحلة 

�أو نزهة �أو �أي �سيء قريب من هذ�.

ـ  �سابعَاـ 

الن�م الكايف.
8 �ساعات فل جتعليه  �� �جعلي طفلك ينام يومياً ملدة 
�أق��ل من ه��ذ� لأن قلة �لنوم ت�ساعد يف زي��ادة وزن  ينام 

�جل�سم.

ثامنًا ــ حددي وقتًا حمددًا لتناول الطعام
ولي�ض  �لطعام  لتناول  حم��دد�ً  وقتاً  جتعلي  �أن  يجب   ��
�أكر  م��ن  ه���ذ�  لأن  ل��ه  يحلو  وق��ت��م��ا  طفلك  ي��اأك��ل  �أن 
�لأ�سياء �لتي توؤدي �إىل زيادة �لوزن و�لأمر �ل�سحيح �أن 
تكون هناك ثلث وجبات رئي�سية ووجبتني خفيفتني 

بينهم.

تا�سعًا ــ عدم ال�سخرية
��������������������� �لأم�������������������������ر 

بال�سخرية  ح��ول��ه  وم����ن  �أن����ت  ت��ق��وم��ي  �أل  �ل�����س��ح��ي��ح 
يقوم  �ل��ذي  للطريق  يذهب  �جعليه  بل  و�نتقاده  منه 
لو  حتى  �ل�سحيح  بال�سكل  وزن��ه  باإنقا�ض  خلله  م��ن 
با�ستمر�ر وحفزيه  ��ستغرق هذ� وقتاً طويًل و�سجعيه 
على �مل�سي قدماً و�منحيه حبك وحنانك بغري �سروط 

�أو �نتظار منه لتحقيق نتائج معينة.

عا�سرَا ــ ممار�سة الريا�سة
�� ت�سجيع �لطفل على ممار�سة بع�ض �لتمارين �لريا�سية 
ملدة 60 دقيقة يومياً، مما ي�ساعد على حرق �لكثري من 

�ل�سعر�ت �حلر�رية، و�سعور �لطفل بالن�ساط.

ال�سريعة  ال�جبات  من  التقليل  ــ  ع�سر  احلادي 
وامل�سروبات

حتتوى  �لتي  �ل�سريعة  �لوجبات  تناول  من  �لتقليل   ��
�لوزن،  ل��زي��ادة  �مل�سببة  �ل��ده��ون  من  عالية  ن�سبة  على 
�لأبي�ض  و�خلبز  و�خل�سر�و�ت،  بالفو�كه  و��ستبد�لها 

و�لأرز ون�سبة قليلة من �ملكرونة،
 وغ���ريه���ا م���ن �لأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حت��ت��وى ع��ل��ى �ألياف 
بال�سبع لفرتة  �ل�����س��ع��ور  ع��ل��ى  ���س��اع��د  غ��ذ�ئ��ي��ة، مم��ا 
و�لغازية،  �ل�����س��ك��ري��ة  �مل�����س��روب��ات  وجت��ن��ب  ط��وي��ل��ة 
و����س��ت��ب��د�ل��ه��ا ب���الإك���ث���ار من 
و�حلليب  �مل������اء  ����س���رب 
و�لذي  �ل��د���س��م  قليل 
لنمو  مفيد  يعترب 
وت�سجيع  �ل���ط���ف���ل 
�لطفل على �للتز�م 
ب����ت����ن����اول ث���لث 
وج��������ب��������ات 
غ����ذ�ئ����ي����ة 
ي��������وم��������ي��������اً 
تتميز  و�لتي 
بانخفا�ض ن�سبة 

�لدهون.

طفلك عند  الزائد  الوزن  من  للتخل�ص  ن�شيحة   11

ماذا يحدث داخل ج�شمك 
عندما تكرث من �شرب القهوة؟

حتظى �لقهوة ب�سعبية كبرية يف معظم �أنحاء �لعامل كم�سروب مف�سل لدى 
�أن ي�سبب  �لكثريين، لكن �لبع�ض يبالغون يف تناول هذ� �مل�سروب، وميكن 

ذلك بع�ض �مل�ساكل �ل�سحية.
من  �ليومية  �حل�سة  جتاوز  بعدم  بالتغذية،  و�ملخت�سون  �لأطباء  ويو�سي 
�أك��و�ب، وذلك لحتو�ء هذ� �مل�سروب على مادة �لكافيني،   5 �إىل   4 �لقهوة 

�لتي ميكن �أن يكون لها �آثار جانبية �سلبية مع �لوقت.
�خلرب �جليد �أن �سرب جرعة قاتلة من �لقهوة يكاد يكون م�ستحيًل، حيث 
10 غر�مات، ويحتوي كوب �لقهوة  �إذ� بلغت  تعترب كمية �لكافيني قاتلة، 
�لعادي على نحو 100 ميلي غر�م من هذه �ملادة، �أي �أنك يجب �أن ت�سرب 
�إىل هذه �جلرعة، بح�سب  للو�سول  ب�سكل متتابع  �لقهوة  100 كوب من 

�سحيفة بيزن�ض �إن�سايدر.
ويتناول معظم �لنا�ض �لقهوة لزيادة �لنتباه و�لرتكيز، لكن مبجرد تناولك 
كمية كبرية منها يبد�أ �لكثريون يف فقد�ن هذ� �لرتكيز، وتزيد لديهم حالة 

�لهيجان و�لغ�سب.
�إىل  �لكافيني  يدخل  فعندما  �لأدري��ن��ال��ني،  ه��رم��ون  ب�سبب  ذل��ك  وي��ح��دث 
�جل�سم، يحفز �لغدد �لكظرية �لتي تطلق �لأدرنالني، �لذي يجعلك ت�سعر 
�أن تكون فيها  �لتي يجب  باحليوية و�لتنبيه، وهو مثايل لبع�ض �حلالت 
�إذ� كنت  متيقظاً، ولكن �لإكثار من �لكافيني ميكن �أن يكون �سار�ً، خا�سة 

تعاين من �لقلق.
�سربات  معدل  �أي�����س��اً  �لكافيني  ع��ن  �ل��ن��اجت  �لأدري��ن��ال��ني  يزيد  �أن  وميكن 
�لقلب، لهذ� �ل�سبب ين�سح �لأطباء �أي�ساً بعدم �سرب �لقهوة �إذ� كان قلبك 

ينب�ض يف بع�ض �لأحيان ب�سكل غري منتظم.
�ل��ق��ه��وة، وت�سري  �لإدم����ان على  �مل��خ��اط��رة ه��ي يف �حلقيقة تكمن يف  ول��ك��ن 
�لدر��سات �إىل �أن �سرب ما ل يقل عن ت�سعة �أكو�ب من �لقهوة يومياً، ميكن 

�أن يعر�سك خلطر عدم �نتظام �سربات �لقلب.
ول ميكن �حلديث عن تاأثري�ت �لقهوة، دون ذكر تاأثريها على �لنوم، حيث 
تطلق جمموعة من �ملن�سطات مثل: �لأدرينالني، �لدوبامني، و�لغلوتامات. 
�لقهوة، ل ت�سعر فقط باليقظة، بل  �ل�ساد�ض من  لذلك بعد تناول كوبك 

ت�سعر �أي�ساً باأنك مفعم بالطاقة، وهذ� ما يجعلك غري قادر على �لنوم.
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العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6 

اإعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  �لتنمية �لقت�سادية بان  تعلن د�ئ���رة 

و�دي تري� لعمال �لبل�سرت
 رخ�سة رقم:CN 1149696 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

�لعدد 12624 بتاريخ 2019/5/6

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية
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العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2435  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تامي لين رييلتي ملقاولت لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /جنيب �لرحمن �سغري ح�سني قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4850 درهم( وتذكرة عوده 
بل  �ملعجل  �حلكم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000( مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB190796329AE:ل�سكوى� رق��م  كفالة 
�لحد �ملو�فق 2019/5/26 �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 بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1397  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ق�سر �لخ����وة ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة ������ض.ذ.م.م 2- 
�ن  �لقامة مبا  كوليكيل  جمهول حمل  فانييد�ت  �لدين  نور  م�سطفى 
�حلكم  ��ستاأنف/  قد  ت��اي��ات   �أبوبكر  كيتاد�ت  حنيفه  حممد   / �مل�ستاأنف 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/1111 جتاري جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2019/5/8 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/464  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ب��ط��ي حم��م��د خ��ل��ف ب��ن ط���وق �مل����ري  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سيغنا �ل�سرق �لو�سط للتاأمني �ض.م.ل 
دب��ي )�سابقا(  ف��رع  للتاأمني  �لو���س��ط  �ل�سرق  زي���ورخ  دب��ي )ح��ال��ي��ا(  ف��رع 
وميثله:عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�سرهان �لنعيمي  قد ��ستاأنف 

�لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/2772 مدين جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2019/5/9 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/646  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- جنمة �سهيل و�سهاب للتجارة ���ض.ذ.م.م وميثلها 
�لثلثيه ملقاولت �لبناء ���ض.ذ.م.م �سابقا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
���ض.ذ.م.م وميثله:حممد جمال �سيف  �مل�ستاأنف / نوفل لتجارة �مل�ساعد 
عبيد �حلثبور �لرميثي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2019/5/12  2018/1133 وحددت لها جل�سه يوم �لحد  
�و  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1221  تنفيذ جتاري 
�حمد  حممد  ن��و�ف   -2 �ل�سيار�ت  لتاأجري  ����ض  تي  جي  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/م�سرف  �ن طالب  �لقامة مبا  حممد )كفيل �سامن( جمهول حمل 
�بوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سلمي  قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك 
وقدره )7700964.58( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1085  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سدهم/1- مزكان حممود كلمبى بور 2- ح�سني �كرب كربلئى حممد ح�سني 
3- قمر �مل�ستقبل للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي(  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله 
و�لز�م �ملنفذ �سدهما �لول و�لثاين بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4956949( درهم و�لز�م 
�ملنفذ �سده �لول بدفع  و�ل��ز�م  �ملنفذ �سدهما �لول و�لثالث بدفع )1196550( درهم 
�ملبلغ )290791.54( درهم وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2019/310 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- حممد علي فاكاد� بارمبيل

وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي 
باعلن �ملطعون �سده:1- �مل�ستقبل ل�سناعة �ل�سحوم وزيوت �لتزليق م.م.ح  
جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعله 
�سحيفة  على  للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب 

�لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/468  تنفيذ جتاري   
بالز�م   ، كلي  جت��اري  رق����م:2016/1457  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �لق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
 )5006704.15( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  بينهم  فيما  بالت�سامن  جميعا  �سدهم  �ملنفذ 
درهم و�لز�م �ملنفذ �سدهم �لول و�لثانيه و�لثالثه ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8434313.16( 
�ملطلوب  �ي��ر�ن   �سادر�ت  �لتنفيذ:بنك  �لإعلن:طالب  طالب  و�مل�ساريف.  للر�سوم  �سامل 
�لعلن:  مو�سوع  �لق��ام��ة   حمل  جمهول  عادليان  قا�سم  جمتبى  ���س��ده:1-  �علنه:�ملنفذ 
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �لوحد�ت �لكائنة مبنطقة �لثنيه 
�لر�بعه - برقم �ر�ض 2809 - رقم �ملبنى 20 - و�لر�ض رقم 162 مبنطقة برج خليفة - رقم 
وق��دره )13441017.31(  به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   2 �سكوير مبنى  �عمار  101 مبنى  �لوحدة 

درهم يف �مللف �عله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1414  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  �ملدعي عليه / 1-بي�ض 2 روف للخدمات  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�ي تي �يه و�سرتن �وتو �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى 
مو�سوعها �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )80.500( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ملو�فق:2019/5/15  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل 
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ل�ساعة:8:30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1336  جتاري جزئي
مديرتها/�ميتا  وميثلها   - ����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  1-ب���ادوى   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مل��و�د �لبناء ���ض.م.ح -  �مل��دع��ي/د�ن��وب  ب��اول جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �سيتي لز�ر 
�ملطالبة  مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ع�سكر  ر�سو�ن  مديرها/�ساجن  وميثلها 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )20500( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة ���ض  �ل�����س��اع��ة:8:30  �مل����و�ف����ق:2019/5/14 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4953  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يزي ريت�ض خلدمات �د�رة �ملن�ساآت 2- ح�سن حممد �سريف ح�سن 
علي خان  �سري  �هلل  �ملتدخل/�سريف  �ن �خل�سم  �لقامة مبا  �مل��رزوق��ي جمهول حمل 
�لدعوى  عليك  �أقام  قد  �لنعيمي  �ل�سرهان  عبد�لرحمن  وميثله:عبد�لرحمن حممد 
درهم   )400000( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  مو�سوعها 
وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.12:بالقاعة ���ض  �ل�����س��اع��ة:8:30  �مل����و�ف����ق:2019/5/23 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/2577 جتاري كلي - دبي  
�ملدعي عليه �لأول : كون�سيبت فليك�سيبل للتغليف - ذ م م 

�ملدعي عليه �لثالث : بار�ت كومار �سوندرد��ض باتيا 
�ملدعي عليه �لر�بع : بي�سو�نات ر�م ر�خا �سارما  يف �لدعوى �ملذكورة �عله. 

بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �لكلية �لتجارية �لثانية رقم )32( بندبي خبري� م�سرفيا 
يف �لدعوى �ملذكورة �عله �ملرفوعة من بنك �أت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي 
)�ملدعي( �سدكم وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة �خلربة �و وكيل معتمد� ميثلكم وتقدمي ما 
�ل�ساعة   متام  يف   2019/5/9 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  وذل��ك  �لدعوى  تخ�ض  م�ستند�ت  من  لديكم 
11.00 �سباحا يف مقر مكتب �خلبري: عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع 

بني يا�ض - بناية برج �مل�سرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 1504
موبايل : 0506111421 ،  ت : 042555363     ،  ف : 042555433 

اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2014/851 
�ىل �ملحكوم عليه / جولد كر�ست للعقار�ت - منطقة حرة 

��سدرت  ق��د  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما  يف �لدعوى رقم 2012/20 مدين )كلي( ، يقت�سي باإلز�مك بدفع 
مبلغ وقدره )587734( درهم �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف.  وحيث �ن �ملحكوم له/
حممد عمر عبد�هلل بلفقيه ، قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت 
يوما من   )15( به خلل  �ملحكوم  �ملبلغ  ب�سد�د  مكلف  �أن��ت  لذ�   2014/851 رقم 
ت��اري��خ  ن�سر �لإخ��ط��ار ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��اإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �لأ�سول. 
 قلم التنفيذ املدين  
بدار الق�ساء عجمان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ف������ق������د �مل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
حممد  ���������س�������لم  م�����اي�����ن�����ول 
بنغلدي�ض   ، ح���ق  ف����وي����زول 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)0149111( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
�لبنغلدي�سية �و �قرب مركز 

�سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
رووي�����ن�����ا   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
 م�����ارق�����وي�����ز رو�����س����ال����ي���������ض ،
�ل������ف������ل������ب������ني  �جل����ن���������س����ي����ة    
ج�������������������و�ز ���������س��������ف��������ره رق��������م 
من   )ec5284109(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0562521341

فقدان جواز �شفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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األف جولة لـ » حماية   12681
امل�شتهلك « على اأ�شواق الد�لة

•• اأبوظبي-وام:

�مل�ستهلك  �ملناف�سة وحماية  �إد�رة  �لنعيمي مدير  �أكد �لدكتور ها�سم �سعيد 
بوز�رة �لقت�ساد �أن �لإد�رة نفذت منذ بد�ية عام 2018 وحتى نهاية �لربع 
�لأول من �لعام �جلاري 12 �ألفا و681 جولة تفتي�سية على �أ�سو�ق �لدولة 
و�لتجارية  �ل�ستهلكية  �ملمار�سات  تر�سيخ  على  حر�سها  �إط��ار  يف  وذل��ك 

�ل�سليمة وردع �أي خمالفات و�سمان حقوق �مل�ستهلكني .
�لتي نظمتها وز�رة �لقت�ساد  �لنعيمي خلل �لإحاطة �لإعلمية  و�أو�سح 
�ل�ستعد�د�ت  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �مل�ستهلك  حماية  ب���اإج���ر�ء�ت  و�خل��ا���س��ة 
وز�رة  �أن   - �مل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  م��و���س��م  ل�ستقبال  �مل��ب��ذول��ة  و�جل��ه��ود 
�لقت�ساد و�سعت خطة للجولت �مليد�نية قبل وخلل وبعد �سهر رم�سان 
�ملبارك و�لتي ت�سمل �جلمعيات �لتعاونية ومنافذ �لبيع و�لبقالت و�أ�سو�ق 
�للحوم و�لدجاج و�لأ�سماك يف خمتلف �إمار�ت �لدولة للتاأكد من حمافظة 
�لأ�سعار على م�ستوياتها و�لتز�م �ملنافذ و�لأ�سو�ق بتطبيق �ملبادر�ت �لتي مت 
�إعلنها و�لتفاق عليها مع �ل��وز�رة، م�سري� �إىل �أن �خلطة �مل�ستهدفة من 
�جلولت �مليد�نية خلل �سهر رم�سان لهذ� �لعام ت�سمل 450 جولة معلنة 

و�سرية.
�أن  �إىل  �لقت�ساد  ب���وز�رة  �مل�ستهلك  وحماية  �ملناف�سة  �إد�رة  م��دي��ر  ول��ف��ت 
�إلكرتوين  موقع  طريق  عن  �ل�سلع  ��ستدعاء  لتفعيل  �آلية  و�سعت  �ل��وز�رة 
خا�ض يو�سح كافة �ل�سلع �مل�ستدعاة لتوعية �مل�ستهلكني بنوعيتها و�لأ�سر�ر 
 3 مل��دة  �ليومية  �ل�سحف  يف  �لن�سر  ج��ان��ب  �إىل  عليها  �مل��رتت��ب��ة  �ملحتملة 
�ل�ستدعاء  بنوعية  �مل�ستهلك  لتعريف  �أخرى  لغة  و�أي  �لعربية  باللغة  �أيام 

و�ل�سبل �لوقائية.
مو�د  عليه  ن�ست  ما  �سوء  يف  ياأتي  �ل�ستدعاء  �آلية  تفعيل  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�لقانون �لحتادي رقم 24 ل�سنة 2006 ب�ساأن حماية �مل�ستهلك من حيث 
للمو��سفات  �مل�ستهلك  بها  ي��زود  �لتي  �خلدمة  �أو  �ل�سلعة  مطابقة  �سمان 
يف  �مل�ستهلك  بحماية  �خلا�سة  و�لتد�بري  و�لإج����ر�ء�ت  �ملعتمدة  �لقيا�سية 

حال �كت�ساف عيب يف �ل�سلعة �أو �خلدمة عند �ل�ستخد�م.
بلغ   2018 ع��ام  خ��لل  �لكلي لل�ستدعاء�ت  �ملجموع  ب��اأن  �لنعيمي  و�أف��اد 
287501 ��ستدعاء بو�قع 127 حملة ��ستدعاء بانخفا�ض ت�سل ن�سبته 
�إىل نحو 38 باملائة عن جمموع ��ستدعاء�ت عام 2017 �لذي �سهد 113 
حملة ��ستدعاء فيما بلغ جمموع �ل�ستدعاء�ت خلل �لربع �لأول من �لعام 
�جلاري 7347 ��ستدعاء بو�قع 23 حملة ��ستدعاء مقابل 37 حملة خلل 
�لن�سية  �لر�سائل  مبادرة  ��ستمر�ر  و�أك��د   .2018 عام  من  نف�سها  �لفرتة 
�ل�سيار�ت يف �لدولة بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية  �إر�سالها ملالكي  �لتي يتم 
مبا  �ملعتمدين  �لوكلء  ملر�جعة  �ل�ستدعاء  بحالت  تعريفهم  يتم  بحيث 
بوز�رة  �مل�ستهلك  �إد�رة حماية  �أن  �إىل  و�أ�سار  وحقوقهم.  �سلمتهم  ي�سمن 
�لقت�ساد تلقت �سكاوى �مل�ستهلكني وعملت على حلها بالتعاون مع �جلهات 
�ملخت�سة يف �لدولة، منوها �إىل �أن جمموع �ل�سكاوى �لتي منذ بد�ية �لربع 
�لدولة  �إم���ار�ت  �ل��ر�ه��ن يف خمتلف  �لوقت  2017 حتى  ع��ام  �لثالث من 
بلغ 24182 �سكوى موزعة على 9 فئات �أبرزها �رتفاع �لأ�سعار و�سكاوى 
و�أعلن  وغريها.  �لئتمان  وبطاقات  و�لهو�تف  و�لإلكرتونيات  �ل�سيار�ت 
�لدكتور �لنعيمي عن نتيجة در��سة �أجرتها �إد�رة �ملناف�سة وحماية �مل�ستهلك 
بوز�رة �لقت�ساد لقيا�ض م�ستوى �لر�سا عن �أن�سطة �لوز�رة �ملتعلقة برفع 

م�ستوى �لوعي �ل�ستهلكي مبينا �أن ن�سبة �لر�سا بلغت نحو 83 باملائة.

مطار دبي الد�يل ي�شتقبل
 22,2 مليون م�شافر يف الربع االأ�ل

•• دبي -وام:

��ستقبل مطار دبي �لدويل 22.2 مليون م�سافر يف �لربع �لأول من عام 2019 
�إىل  لت�سل  �لفرتة  نف�ض  يف  باملائه   4.1 بن�سبة  �لب�سائع  �أحجام  �رتفعت  فيما 
641 �ألفا و250 طنا. وح�سب تقرير مطار�ت دبي بلغ �إجمايل عدد �مل�سافرين 
�لذين متت خدمتهم خلل �لربع �لأول من �لعام �جلاري 22 مليونا و230 
وعلى   . مليون   7.41 �لعملء  لعدد  �ل�سهري  �ملتو�سط  و�سجل  و810  �أل��ف��ا 
دبي  مطار  معها  تعامل  �لتي  �جل��وي  �ل�سحن  ب�سائع  �سجلت  �ل�سحن  �سعيد 
�لدويل 641 �ألفا و250 طنا خلل �لأ�سهر �لثلثة �لأوىل من 2019 وذلك 
خلل  �لطائر�ت  حركة  �إجمايل  �سعيد  على  �أم��ا  باملائه.   4.1 ن�سبته  بارتفاع 

�لأ�سهر �لثلثة �لأوىل من 2019 فقد بلغت 95 �ألًفا و857 حركة .

مليار درهم جتارة اأبوظبي   35.8
غري النفطية خالل �شهرين

•• اأبوظبي -وام:

بلغت قيمة �لتجارة �خلارجية لل�سلع غري �لنفطية عرب منافذ �إمارة �أبوظبي 
بنمو   2019 �ل��ع��ام  م��ن  وف��رب�ي��ر  يناير  �سهري  خ��لل  دره��م  مليار   35.8
ن�سبته %11.5 مقارنة مع 32.1 مليار درهم خلل �لفرتة ذ�تها من �لعام 
2018. وعلى �مل�ستوى �ل�سهري فقد �رتفعت قيمة جتارة �أبوظبي من �ل�سلع 
2019 بزيادة  16.6 مليار درهم تقريبا خلل فرب�ير  �إىل  �لنفطية  غري 
ن�سبتها %7.3 باملقارنة مع 15.47 مليار درهم يف �ل�سهر ذ�ته من 2018. 
وتف�سيل فقد جاء �لنمو �لذي �سجلته جتارة �لإمارة خلل �ل�سهرين �لأولني 
من �لعام �جلاري بدعم من �رتفاع قيمة جتارة �إعادة �لت�سدير �إىل 8.8 مليار 
درهم بزيادة ن�سبتها %47 مقارنة مع 6 مليار�ت درهم خلل �لفرتة ذ�تها 
من �لعام 2018 بح�سب ما تظهره �لأرقام �ل�سادرة �ليوم عن مركز �ح�ساء 
�لتي  �ملتميزة  �ملكانة  �لت�سدير  �إع��ادة  يف  �لكبري  �لتطوير  ويعك�ض   . �أبوظبي 
�لنوع  لهذ�  �إقليمي  كمركز  ع��ام  ب�سكل  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �أبوظبي  بها  حتظى 
��سرت�تيجية  ومو�نئ  عاملية  مبو��سفات  حتتية  ببنية  مدعومة  �لتجارة  من 
منت  فقد  �ل���و�رد�ت  �سعيد  وعلى  و�خلدمية.  �جلغر�فية  مكانتها  حيث  من 
بن�سبة %5.6 مرتفعة من 16.2 مليار درهم خلل �سهري يناير وفري�ير 
�ل��ع��ام �جلاري.  �ل��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن  17.11 مليار دره��م خ��لل  �إىل   2018
وبقيت �سادر�ت �لإمارة عند نف�ض �مل�ستويات تقريبا خلل �ل�سهرين �لأولني 
من �لعام �جلاري حيث و�سلت قيمتها �إىل 9.9 مليار درهم تقريبا. ي�سار �ىل 
�أن �لإح�ساء�ت عن قيمة �لتجارة �ل�سلعية غري �لنفطية تقت�سر على �ل�سلع 
�لتي دخلت من �ملنافذ �لربية و�لبحرية و�جلوية لإمارة �أبوظبي �أو خرجت 
�ل�سلع ل متثل كل جت��ارة �لإم���ارة غري �لنفطية مع  ف��اإن ه��ذه  منها وبذلك 
منافذ  تتم عرب  �لتجارة �خلارجية  ج��زء� من  هناك  �أن  �إذ  �لعامل �خلارجي، 
�لإمار�ت �لأخرى وتعد د�ئرة �ملالية – �إد�رة �جلمارك م�سدر �لبيانات �لو�ردة 
يف تقرير مركز �لإح�ساء، وتقت�سر �لأرقام على �لتدفقات �لتجارية �مل�سجلة 

يف �ملنافذ �لو�قعة �سمن �خت�سا�ض �إد�رة �جلمارك.

اتفاق تعا�ن بني اأبوغزاله العاملية �جامعة عمان االأهلية للتدريب اإلكرت�نيا

رئي�ص اأ�زباك�شتان ي�شتقبل �زير الطاقة 

تكرمي قادة امل�شتقبل يف جمال املحا�شبة �التمويل مبنطقة ال�شرق االأ��شط �اإفريقيا �جنوب اآ�شيا يف دبي

�سعيًا ل�ستقطاب املزيد من ال�سياح ال�سينيني

دائرة الثقافة �ال�شياحة - اأبوظبي ت�شارك يف معر�ص بور�شة ال�شياحة العاملية - ال�شني 2019

•• عمان - الفجر:

�لعاملية”  �أب����وغ����ز�ل����ه  “طلل  وق���ع���ت 
تعاون  �تفاقية  �لأهلية  عمان  وجامعة 
ب����ه����دف ت����ق����دمي خ�����دم�����ات �ل����ت����دري����ب 
وب���ن���اء  لين”  “�أون  �لإل�������ك�������رتوين 
ومنت�سبيها،  �جلامعة  لطلب  �لقدر�ت 
�أبوغز�له  ط��لل  �لدكتور  �سعادة  وقعها 
�لدكتور  �لأ����س���ت���اذ  �جل���ام���ع���ة  ورئ���ي�������ض 
يف  �جلانبان  و�سيتعاون  ح��م��د�ن.  �ساري 
تنظيم وعقد دور�ت تدريبية رقمية من 
جمال  يف  �لأوىل  �لعربية  �ملن�سة  خلل 
�أون  تدريب  “من�سة  �لرقمي  �لتدريب 

لين” لطلب �جلامعة و�لر�غبني من 
منت�سبي �جلامعة يف جمالت متعددة.

وت�سم �ملن�سة �لدور�ت �لتدريبية يف عدة 
جمالت �أبرزها )�ملحا�سبة، �لعلوم �ملالية 
وو�سائل  �لرقمي  �لت�سويق  و�مل�سرفية، 
�مل�ساريع،  �إد�رة  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��سل 
�لفكرية  �مللكية  �لب�سرية،  �مل���و�رد  �إد�رة 
�سهادة  وبرنامج  �لتجارية،  و�لعلمات 
معتمد   ق��ان��وين  ع��رب��ي  دويل  حم��ا���س��ب 
�أبوغز�له  �لدكتور  و�أكد   .»IACPA«
ياأتي  �أونلين  �إطلق من�سة تدريب  �أن 
�لتعليم  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ن��ظ��ر� لأه��م��ي��ة 
ل��ل��ج��م��ي��ع، �لأم����ر �ل����ذي ل��ه ك��ب��ري �لأث���ر 

ودوره  �ل�سباب  وخا�سة  �ملجتمعات،  على 
�إىل  و�إي�سالها  �ملعلومة  نقل  عملية  يف 
�أكرب عدد من �لأفر�د، م�سري� �إىل �أهمية 
م���ع �جلامعة  �مل���ج���ال  ه����ذ�  �ل���ت���ع���اون يف 
�جلامعة  رئي�ض  و�أك���د  �لطلبة.  خلدمة 
�أهمية  ع��ل��ى  ����س���اري ح���م���د�ن  �ل���دك���ت���ور 
�لإبد�ع و�لبتكار  تزويد �لطلبة بفر�ض 
و�لتو��سل �لإلكرتوين لكت�ساب خرب�ت 
�ملعرفة،  جم���الت  خمتلف  يف  وم��ه��ار�ت 
م��ع��رب��ا ع��ن �ع���ت���ز�زه مب��ج��م��وع��ة طلل 
�جلامعة  و��ستعد�د  �لعاملية،  �أب��وغ��ز�ل��ه 

لتفعيل برنامج تعاوين تنفيذي.
ويتم تقدمي �ملن�سة �لرقمية من خلل 

و�ملجموعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب���وغ���ز�ل���ه  ط���لل 
لتعزيز  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل���لإن���ت���اج  �مل���ت���ح���دة 
ق������در�ت �لف������ر�د و�ك�����س��اب��ه��م �خل����رب�ت 
�ل��ع��م��ل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت وذل���ك 
ت���در����ض عن  ت��وف��ري دور�ت  ع���ن ط��ري��ق 
�لتدريب  و�سائل  �أح��دث  با�ستخد�م  بعد 
على  �حل�سول  ميكن  كما  �لل��ك��رتوين، 
و�ل�ستف�سار�ت  �مل��ع��ل��وم��ات  م���ن  �مل���زي���د 
�لإلكرتوين  �مل��ن�����س��ة  م��وق��ع  م��ن خ���لل 
   www.tadribonline.com
�لإلكرتوين   �ل��ربي��د  ع��رب  �ل��ت��و����س��ل  �أو 
 . info@tadribonline.com
وعلى هام�ض حفل �لتوقيع، �ألقى �سعادة 

حما�سرة  �أب���وغ���ز�ل���ه  ط����لل  �ل���دك���ت���ور 
لطلب �جلامعة و�أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
يف �جلامعة بعنو�ن “�لتعليم �لرقمي”، 
حيث حتدث �سعادته عن تاأهيل �لطلب 
على  وم�ساعدتهم  �لعمل  مرحلة  قبل 
يحتاجونها  �ل���ت���ي  �مل����ه����ار�ت  �ك��ت�����س��اب 
وتطوير قطاع  �ملهني  �لعامل  للنجاح يف 
�لوطن  يف  و�ملعرفة  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم 
�لعربي، وو�سع �أحدث �لدو�ت و�لو�سائل 
و�لت�سالت  �ملعلومات  تقنية  جم��ال  يف 
و�إثر�ئهم  وتاأهيلهم  �لطلبة  متناول  يف 
باخلرب�ت �لو��سعة �لتي توؤهلهم للإيفاء 
مبتطلبات �سوق �لعمل �ملحلي و�لعربي.

•• ط�صقند -وام:

رئي�ض   - مريز�ييف  �سوكت  فخامة  ��ستقبل 
بن  �سهيل  م��ع��ايل  �أوزب��اك�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
حممد ف��رج ف��ار���ض �مل��زروع��ي وزي��ر �لطاقة 
�مل�ستوى  رف��ي��ع  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  و�ل�سناعة 

�لذي يزور ط�سقند حاليا.
تعزيز  ���س��ب��ل  ب��ح��ث  �إىل  �ل����زي����ارة  وت���ه���دف 
وجمالت  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعلقات 
بالتجارة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  �ل���ت���ع���اون 
و�لنقل  و�ل��ط��اق��ة  و�ل�����س��ي��اح��ة  و�ل���س��ت��ث��م��ار 

و�لزر�عة.
ون��ق��ل م��ع��ايل �ل��وزي��ر خ���لل �ل��ل��ق��اء حتيات 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
نهيان رئي�ض �لدولة “حفظه �هلل” و�ساحب 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب 
�ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
�لرئي�ض  ف��خ��ام��ة  �إىل  �ل��ر���س��ي��دة  و�ل���ق���ي���ادة 
م��ريز�ي��ي��ف م��وؤك��د� ح��ر���ض دول���ة �لإم����ار�ت 
�لبلدين  بني  �لتعاون  علقات  تطوير  على 
وتنميتها يف �ستى �ملجالت لتحقيق �مل�سلحة 

�مل�سرتكة بينهما.
مبعايل  �لأوزب���ك���ي  �لرئي�ض  فخامة  ورح���ب 
�مل���ر�ف���ق وحمله  �ل���وف���د  �ل���وزي���ر و�أع�������س���اء 
�لدولة  رئ��ي�����ض  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  حت��ي��ات��ه 
ول�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ول�ساحب  مكتوم 
ز�يد �آل نهيان ومتنياته للقيادة �لر�سيدة يف 
�لإمار�ت و�سعبها �ل�سديق �ملزيد من �لرقي 
و�ل���ت���ق���دم..و�أن تكلل �ل���زي���ارة ب��ال��ن��ج��اح مبا 
ي�سهم يف تعزيز علقات �ل�سد�قة و�لتعاون 

بلدية دبي تطلق خدمتني 
ذكيتني عرب »فود ��ت�ص«

•• دبي -وام:

�لت�ساريح  خدمتي  دب��ي  بلدية  �أطلقت 
�لأغذية” و”�لتفتي�ض  ل�سلمة  �لذكية 
ووت�ض  ف����ود  م��ن�����س��ة  ���س��م��ن  �لذ�تي” 
�سلمة  ت���ع���زي���ز  �إىل  ت����ه����دف  و�ل�����ت�����ي 
�لعملء.  جت���رب���ة  وحت�����س��ني  �لأغ����ذي����ة 
وت��ع��ت��رب ه���ذه �مل��ن�����س��ة ث����ورة م��ب��ت��ك��رة يف 
جمال ��ستخد�م �لإمكانيات �لرقمية يف 
�لرقابية  للجهات  وتتيح  �لغذ�ء  �سلمة 
و�ملوؤ�س�سات �لغذ�ئية ومقدمي �خلدمات 
و�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني �����س���ت���خ���د�م �ل���ع���دي���د من 
�ملميز�ت �لتي تهدف �إىل تعزيز �ل�سحة 
�لإمكانيات  م���ن  و�ل����س���ت���ف���ادة  �ل��ع��ام��ة 
ذل��ك خلل  ج��اء  فعالة.  ب�سورة  �ملتاحة 
�مللتقى �لذي عقد يف فندق ر�فلز و�لذي 
يوؤرخ لبد�ية جديدة يف تاريخ نظم �إد�رة 
بها  �ملرتبطة  و�خلدمات  �لغذ�ء  �سلمة 
على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل. وقال 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعو�سي  �سريف  خالد 
لقطاع �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سلمة خلل 
�إن فود  �إط��لق��ة �خل��دم��ت��ني �ل��ذك��ي��ت��ني 
تتيح  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  من�سة  ووت�����ض 
�لتي  �لبيانات  م��ن  هائلة  كمية  حتميل 
يف  �لأغ��ذي��ة  �سلمة  عمليات  م��ن  ت��ع��زز 
دب���ي و���س��ت��ك��ون ه���ذه �ل��ب��ي��ان��ات منوذجا 
لإن�ساء بلوك ت�سني خا�ض بكل ما يتعلق 
�ملحلي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ء  ب�سلمة 

و�لإقليمي و�لدويل. 

•• دبي-الفجر:

�لعام  �لقن�سل  جاك�سون،  �أن��درو  بح�سور 
�لربيطاين يف دبي و�لإم��ار�ت �ل�سمالية، 
دف���ع���ة جديدة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  �أق���ي���م يف 
 )ACA( مل��ع��ت��م��دي��ن� �مل��ح��ا���س��ب��ني  م���ن 
�لقانونيني  �مل���ح���ا����س���ب���ني  م���ع���ه���د  م�����ن 
�لعاملية  �ملوؤ�س�سة  ووّزع��ت   .ICAEW
و�لتمويل،  �ملحا�سبة  مهنة  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�ل�����س��ه��اد�ت ع��ل��ى 26 خ��ري��ج��اً م��ن �ستى 
و�إفريقيا وجنوب  �لأو�سط  �ل�سرق  �أنحاء 
�لختبار�ت  بنجاح  �أكملو�  و�لذين  �آ�سيا، 
�ملحا�سب  �سهادة  على  للح�سول  �ملطلوبة 
معهد  من   )ACA( �ملعتمد  �لقانوين 

.ICAEW ملحا�سبني �لقانونيني�
لعتماد  �مل��ت�����س��ارع��ة  �ل����وت����رية  ظ���ل  ويف 

فخامته  و�أ���س��اد   . و�ل�سعبني  �لبلدين  ب��ني 
و�لتعاون  �لبلدين  بني  �ملتميزة  بالعلقات 
خمتلف  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  �مل���ث���م���رة  و�ل�������س���ر�ك���ة 
�ملجالت، م�سري�ً �إىل �أن زيارته �لأخرية �إىل 
لتعزيز هذه  �لإم���ار�ت، مثلت منا�سبة  دول��ة 
�ل�����س��ر�ك��ة، وت��و���س��ي��ع جم��الت��ه��ا، ون��ت��ج عنها 
توقيع عدد من �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم 
بني �لبلدين. وقدم �لرئي�ض �لأوزبكي �ل�سكر 
على ما لقيه و�لوفد �ملر�فق له �أثناء زيارته 
للدولة من كرم �ل�سيافة وحفاوة �ل�ستقبال 
�أكد معايل �لوزير حر�ض دولة  . من جهته 
�مل��ت��ح��دة ع��ل��ى تطوير  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�ل�سديقني  �لبلدين  ب��ني  �لتعاون  ع��لق��ات 

و�أ�ساد معاليه   . �ملجالت  �ستى  وتعزيزها يف 
بقر�ر جمهورية �أوزبك�ستان باإعفاء مو�طني 
دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن َح��َم��ل��ة ج����و�ز�ت �ل�سفر 
�لدبلوما�سية و�خلا�سة و�لعادية من تاأ�سرية 
�ملبادرة  ه���ذه  �أن  م���وؤك���د�ً  �مل�����س��ب��ق��ة..  �ل�سفر 
تعك�ض �ملكانة �لدولية �لتي �أ�سبحت تتبو�أها 
�لعلقات  ت��ن��ام��ي  وت���وؤك���د  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لإم������ار�ت وجمهورية  دول����ة  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
ملو�طني  ج��دي��دة  �آف��اق��اً  وتفتح  �أوزب��ك�����س��ت��ان، 
�لدولة لل�سياحة و�ل�ستثمار و�لتجارة. ر�فق 
ثاين  ب��ن  نا�سر  م��ع��ايل  �ل��زي��ارة  يف  معاليه 
و�لتوطني  �لب�سرية  �مل���و�رد  وزي���ر  �لهاملي 
وز�رة  وك��ي��ل  ���س��ال��ح  �آل  �هلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  و 

�لقت�ساد ل�سوؤون �لتجارة �خلارجية، �سعادة 
�سركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل��ع��ب��ار  حممد 
يو�سف  �مل�ست�سار  ���س��ع��ادة   ، �ل��ع��ق��اري��ة  �إع��م��ار 
�سعادة  �لق�ساء،  د�ئ��رة  وكيل  �لعربي،  �سعيد 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لرحمي  جميل  حممد 
ل�سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل “م�سدر”، 
�سعادة عبد�هلل �سلطان �لعوي�ض رئي�ض غرفة 
�حتاد  رئي�ض  نائب  �ل�سارقة  و�سناعة  جتارة 
�سعادة   ، بالدولة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غ��رف 
�لدولة لدى  �سفري  �ملحريبي  ح��ارب  حممد 
جمهورية �أوزبك�ستان وممثلون عن �سندوق 
للتنمية  مبادلة  و�سركة  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي 

ومركز خدمات �ملز�رعني.

وحت����دي����ث �مل���ع���اي���ري �ل����دول����ي����ة لإع������د�د 
�لتقارير �ملالية )IFRS(، �ستكون هناك 
�ملحا�سبني  م���ن  ك���ب���رية  لأع������د�د  ح���اج���ة 
فهم  على  �ل�سركات  مل�ساعدة  �ملعتمدين 

هذه �ملعايري �ملعقدة وتطبيقها. 
وكونها حتظى بتقدير ملمو�ض يف خمتلف 
جم����الت �لأع���م���ال ح���ول �ل���ع���امل، تقوم 
بتدريب  �سركة حالياً   5،000 �أكر من 
�ملعتمد.  �لقانوين  �ملحا�سب  �سهادة  طلبة 
تتيح  �ل�سهادة  ه��ذه  متطلبات  �إك��م��ال  �إن 
“حما�سب  م�سّمى  ��ستخد�م  للمحا�سبني 
يوفر  مم���ا   ،»ICAEW م���ن  م��ع��ت��م��د 
خلل  من  �ملناف�سني  بني  للتمّيز  م�سار�ً 
حمددة  مبهار�ت  �لعمل  �أ�سحاب  تزويد 
�ل�سهادة  ومعتمدة. وغالباً ما تكون هذه 
يف  للعمل  �ل��ت��ق��دم  ع��ن��د  �أ���س��ا���س��ي��اً  مطلباً 

منا�سب عليا يف �أهم �سركات �ملحا�سبة.
متنحها  �ل���ت���ي  و�مل�����ه�����ار�ت  �مل���ع���رف���ة  �إن 
تعني  �ملعتمد  �لقانوين  �ملحا�سب  �سهادة 
معهد  م���ن  �مل��ع��ت��م��دي��ن  �مل��ح��ا���س��ب��ني  �أن 
 ICAEW �ل��ق��ان��ون��ي��ني  �مل��ح��ا���س��ب��ني 
حتظى  ج��دي��رة  مهنية  مبكانة  يتمتعون 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن �ل�����س��رك��ات، ل �سيما 
و�أن هذه �ل�سهادة �ملرموقة حتملها نخبة 
 78% يف  �لإد�رة  جمال�ض  �أع�����س��اء  م��ن 
فاينن�سال  م��وؤ���س��ر  �سمن  �ل�����س��رك��ات  م��ن 
�سهادة  وت��وف��ر   .FTSE 100 ت��امي��ز 
للطلبة  �مل��ع��ت��م��د  �ل���ق���ان���وين  �مل��ح��ا���س��ب 
�مل���ع���ارف �ملالية  جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن 
خرب�ت  ع��ن  ف�سًل  �ملحا�سبة،  وم��ه��ار�ت 
�لأع����م����ال �حلقيقي،  ع����امل  م���ن  ���س��ام��ل��ة 
كمحا�سبني  للنجاح  يحتاجونها  و�ل��ت��ي 

قانونيني.  ويف كلمته �لتي �ألقاها خلل 
�آرم�سرتونغ،  مايكل  قال  �لتخريج،  حفل 
�مل���ح���ا����س���ب �ل���ق���ان���وين �مل��ع��ت��م��د و�مل���دي���ر 
�لقانونيني  �ملحا�سبني  ملعهد  �لإقليمي 
�لأو������س�����ط  �ل���������س����رق  يف   ICAEW
و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا: “تهانينا جلميع 
�لختبار�ت  �جتيازهم  على  �خلريجني 
معتمدين  حم����ا�����س����ب����ني  ل���ي�������س���ب���ح���و� 
�لقانونيني  �مل���ح���ا����س���ب���ني  م���ع���ه���د  م�����ن 
�ملرحلة  ه��ذه  ولإجن��ازه��م   ،ICAEW
على  للتطّور  م�����س��و�ره��م  م��ن  �لرئي�سية 
�ل�سعيدين �ل�سخ�سي و�ملهني. �إن �ملعارف 
�كت�سبتموها  �ل��ت��ي  و�خل���رب�ت  و�مل��ه��ار�ت 
مهنية  م�سرية  لتاأ�سي�ض  متكنكم  �سوف 
ن��اج��ح��ة ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل يف جمال 
�لأعمال  ق��ادة  �إنكم  و�لتمويل.  �ملحا�سبة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت د�ئرة د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي عن 
�ل�سياحة  بور�سة  معر�ض  يف  للم�ساركة  ��ستعد�دها 
�سانغهاي  ت�ست�سيفه مدينة  �لذي  �ل�سني   - �لعاملية 
حيث  �ملقبل،  مايو   17 �إىل   15 من  �لفرتة  خ��لل 
ترت�أ�ض وفد�ً ي�سم جمموعة كبرية من �ل�سركاء من 

�لإمارة �لعاملني يف قطاع �ل�سياحة.
�ل�سفر  ووك���لء  �لفنادق  ع��ن  ممثلني  �ل��وف��د  وي�سم 
�ل�سياحية  و�مل��ع��امل  �ل�سياحية  �جل���ولت  ومنظمي 
من  �لوجهات،  �إد�رة  و�سركات  و�لرت�ثية  و�لثقافية 

�أب���رزه���م م��ت��ح��ف �ل��ل��وف��ر �أب��وظ��ب��ي، وف��ن��دق ’ق�سر 
وحلبة مر�سى يا�ض و’�إك�سبريين�ض هب‘  �لإمار�ت‘، 
و’�لحتاد للطري�ن‘، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وذلك �سعياً لت�سليط �ل�سوء خلل 
�ل�سياحية  و�ملنتجات  �لتجارب  �أف�سل  على  �ملعر�ض 
�لتي تقدمها �أبوظبي لزو�رها �لقادمني من �ل�سني. 
وتعترب فعالية “بور�سة �ل�سياحة �لعاملية - �ل�سني” 
م��ع��ر���س��اً ج���دي���د�ً ي��خ��ت�����ض ب��ال��ت��ع��اون �مل��ب��ا���س��ر بني 
�ل�سركات، وهو يركز ب�سكل ح�سري على �سوق �ل�سفر 
�أكر من  ي�سهد م�ساركة  �أن  �ملتوقع  �ل�سينية. ومن 
�ل�سني  منطقة  من  �لر�ئدين  �مل�سرتين  من   850

�أعمال  �سبكات  بناء  �إىل  يتطلعون  و�لذين  �لكربى، 
متينة وتطوير �آفاق �لتعاون �خلارجية.

ت�سويق  �إد�رة  م��دي��ر   �ل�سعيد  ر����س��د  �سعيد  وق����ال 
�لوجهات �ل�سياحية  من د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - 
�أبوظبي: “نتطلع قدماً �إىل ح�سور معر�ض ’بور�سة 
و�لذي  �سانغهاي،  يف  -�ل�سني‘  �لعاملية  �ل�سياحة 
�أهم  �أح���د  حتقيق  يف  ت�ساهم  مثالية  من�سة  ي�سكل 
�أهد�فنا لعام 2019، و�لذي يتمثل يف �ل�ستمر�ر يف 
تعزيز �لعلقات �لر��سخة مع �سوق �ل�سفر �ل�سينية. 
�أب��وظ��ب��ي كوجهة  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  �إىل  ن�����س��ع��ى  ك��م��ا 
�سياحية ر�ئدة يف �أعني �مل�سافرين، خا�سًة �لقادمني 

من �ل�سني، لذ� نحر�ض على تو�سيع نطاق علقاتنا 
و�ل�سفر  �ل�سياحة  قطاع  يف  �ل�سينيني  �ل�سركاء  مع 
بهدف تعزيز �لوعي مبوقع �لإمارة كوجهة �سياحية 

��ستثنائية«.
وتاأتي م�ساركة د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- �أبوظبي يف 
“بور�سة �ل�سفر �لعاملية - �ل�سني” يف �إطار م�ساعيها 
�لر�مية �إىل رفع �أعد�د �لزّو�ر �لقادمني من �ل�سني، 
�مل��ا���س��ي؛ حيث  �ل��ع��ام  قيا�سياً  رق��م��اً  �سجلو�  و�ل��ذي��ن 
�أب����رز حمفز�ت  �أح���د   2018 �ل�����س��ني يف ع���ام  ك��ان��ت 
منو �أعد�د �حلجوز�ت �لفندقية يف �لإمارة، جنباً �إىل 

جنب مع �لهند و�لوليات �ملتحدة. 

منكم  و�ح���د  لكل  ونتمنى  �مل�ستقبليني، 
�لنجاح و�لتوفيق طو�ل حياتكم �ملهنية«.

�مل���وؤث���ر�ت،  “حُتدث ع���دد م��ن  و�أ����س���اف: 
يف  ج��ذري��اً  تغيري�ً  �لتكنولوجيا،  و�أهمها 
�ملحا�سبون  ي��وؤدي��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  طبيعة 
�ملحا�سبون  ي��ح��ت��اج  ل���ذ�،  �ملتخ�س�سون. 
�أي وقت م�سى، للتكّيف  و�أك��ر من  �لآن 
هذه  لإد�رة  ج���دي���دة  م���ه���ار�ت  وت��ط��وي��ر 
با�ستمر�ر  ن��ع��م��ل  وب����دورن����ا،  �مل���ت���غ���ري�ت. 
�ملحا�سب  �سهادة  حمتوى  مر�جعة  على 
�أج�����ل مو�كبة  م���ن  �مل��ع��ت��م��د،  �ل���ق���ان���وين 
�لجتاهات �لرئي�سية يف �حلياة �لو�قعية، 
�لتكنولوجيا.  ع��امل  يف  �ل��ت��ق��ّدم  وك��ذل��ك 
ولكن  ب��ال��ت��ح��دي��ات،  مليئة  م��رح��ل��ة  �إن��ه��ا 
مثرية جد�ً بالن�سبة �إىل مهنتنا - ونحن 
�لقانوين  �ملحا�سب  �سهادة  ب��اأن  ثقة  على 
�ملعتمد �سوف تزّود �ملحا�سبني �ملعتمدين 
�لتي  و�مل���ع���ارف  ب���امل���ه���ار�ت  �مل�ستقبليني 

يحتاجونها لتحقيق �لنجاح«. 
كو�حدة  دويل  ب��اع��رت�ف  حتظى  وكونها 
م���ن �أب�����رز ����س���ه���اد�ت �ل��ت��م��وي��ل يف 170 
�لقانوين  �ملحا�سب  �سهادة  يحمل  دول���ة، 
�لقانونيني  �مل���ح���ا����س���ب���ني  م���ع���ه���د  م�����ن 
 147،000 يزيد عن  ما   ICAEW
�لأفر�د  �إىل  وبالن�سبة  متخ�س�ض مهني. 
�ملوؤهل  ه��ذ�  على  �حل�سول  يف  �لر�غبني 
�ملحا�سبني  معهد  من  معتمد  كمحا�سب 
عليهم  ينبغي   ،ICAEW �لقانونني 
����س��ت��ك��م��ال جم��م��وع��ة م���ن �لخ���ت���ب���ار�ت 
ح�سولهم  ع��ن  ف�سًل  ب��ن��ج��اح،  �لنظرية 

على خربة عملية �ساملة.
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مليار درهم ر�شيد   186.8
الودائع من 6 اإىل 12 �شهرا

•• اأبو ظبي-وام:

12 �سهر� ل��دى �جلهاز  6 �إىل  �إج��م��ايل ر�سيد �ل��ود�ئ��ع لأج��ل م��ن  �رت��ف��ع 
�مل�سريف �لإمار�تي �إىل م�ستوى 186.8 مليار درهم بنمو ن�سبته 3.7 % 
وقدره 6.8 مليار درهم خلل �لربع �لأول من �لعام 2019 وذلك وفقا 

للإح�سائيات �لتي ي�سدرها م�سرف �لإمار�ت �ملركزي.
ويت�سح من خلل حتليل حركة �لإيد�عات يف �جلهاز �مل�سريف منذ بد�ية 
�لعام �جلاري وحتى نهاية �سهر مار�ض �أن �لإقبال على هذه �ل�سريحة من 
�لود�ئع ت�سدر قائمة �هتمامات �لعملء مقارنة مع بقية �ل�سر�ئح �لأخرى 
�أو تلك �لطويلة �لتي تتجاوز مدتها  �أ�سهر  3 و6  و�لتي ت�سمل ود�ئع ملدة 

�أكر من عام.
وياأتي �لإقبال �لكبري على �لود�ئع من 6 �إىل 12 �سهر� عقب �لرتفاع �لذي 
�سهدته ن�سبة �لفائدة عليها مقارنة مع بقية �أنو�ع �لود�ئع �لأخرى، حيث 
�سارفت �لعو�ئد على �ل�ستثمار يف �لوديعة من 6 �إىل 12 �سهر� �لت�ساوي 

مع �لعو�ئد �ملمنوحة على تلك �لتي تتجاوز مدتها عاما.
وتظهر عملية تتبع �سري حركة �لإقبال على هذ� �لنوع من �لود�ئع ��ستمر�ر 
يناير  �سهر  خ��لل  دره��م  مليار   182.2 نحو  بلغ  �ل��ذي  ر�سيدها  �رت��ف��اع 
�ملا�سي بزيادة ن�سبتها %1.2 مقارنة مع �سهر دي�سمرب من �لعام 2018. 
عاما   12 �إىل   6 لفرتة من  �ل��ود�ئ��ع  �مل�سريف من  �جلهاز  ر�سيد  وو����س��ل 
�رتفاعه خلل �سهر فرب�ير بالغا 186.6 مليار درهم بنمو ن�سبته 2.4% 
يف حني و�سلت ن�سبة �لزيادة خلل �سهر مار�ض مقارنة مع �سابقه �أقل من 

%1 بح�سب ما تظهره �لأرقام �لتي يوثقها م�سرف �لإمار�ت �ملركزي.
ي�سار �ىل �أن �أ�سعار �لفائدة على �لتعاملت بالدرهم بني �لبنوك “ �لإيبور” 
�سجلت زيادة كبرية حيث �رتفعت على �لأجل ملدة 6 �أ�سهر بن�سبة 54.4% 
خلل �لعام 2018 .. فيما و�سلت ن�سبة �لنمو على �لأجل ملدة 12 �سهر� 
%39. وتبعا لذلك فقد �نعك�ض �لرتفاع �ملتو��سل “ للإيبور” على �أ�سعار 
�لفائدة �ملعتمدة من قبل �لبنوك على �لود�ئع و�لقرو�ض �ملقدمة للعملء 

�سو�ء كانو� من �لأفر�د �أو �ملوؤ�س�سات.

دبي لال�شتثمار تعلن عن اأرباح �شافية قدرها 
202 مليون درهم يف الربع االأ�ل 2019

•• دبي-الفجر:

�ل�ستثمارية  �لأن�سطة  متعددة  �ل��ر�ئ��دة  �ل�سركة  لل�ستثمار،  دب��ي  �أعلنت 
و�ملدرجة يف �سوق دبي �ملايل، عن حتقيق �أرباح �سافية بلغت 202 مليون 
درهم  مليون   362 ب���  مقارنة   ،2019 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  يف  دره��م 
بتاريخ  �ملنتهي  للربع  �لأرب���اح  وت�سمنت  �ملا�سي.  �لعام  من  ذ�تها  للفرتة 
درهم  مليون   333 قدرها  �أرب��اح��اً   ،2018 �ملا�سي  �لعام  مار�ض من   31
كولينغ”  دي�سرتيكت  “�لإمار�ت  �سركة  يف  ح�سة  على  ��ستحو�ذها  نتيجة 

)�إمييكول(.
ب�  مقارنة  دره��م  مليار   20.11 �إىل  �ل�سركة،  يف  �لأ�سول  �إجمايل  و�رتفع 
�ل�سنوي  �لعائد  بلغ  بينما   ،2018 دي�سمرب   31 19.55 مليار درهم يف 

على �لأ�سهم 6.4%.
وقال خالد بن كلبان، �لع�سو �ملنتدب وكبري �مل�سوؤولني �لتنفيذيني يف دبي 
درهم  مليون   333 بقيمة  �أرب��اح��اً  لل�ستثمار  دب��ي  “حققت  لل�ستثمار: 
يف �لربع �لأول من �لعام 2018، و 55 مليون درهم يف �لربع �لأول من 
�لعام �جلاري 2019 و�لتي نتجت عن عمليات �لدمج و�ل�ستحو�ذ. وعند 
��ستثناء �ملبالغ �ملخ�س�سة ل�سفقتي �ل�ستحو�ذ، يرتفع �سايف �لأرباح للربع 
�لناجمة عن  ل��لأرب��اح  ن��ظ��ًر�  دره���م،  مليون   118 2019 مب��ق��د�ر  �لأول 
�لتقييم �لعادل لل�ستثمار�ت، �لأمر �لذي يبدو م�سجًعا، لأنه ميثل دللة 

على حت�سن ظروف �ل�سوق«.
�لعام  م��ن  �ملتبقية  للفرتة  �ل�سركة  ت��وق��ع��ات  “تظل  ك��ل��ب��ان:  ب��ن  و�أ���س��اف 
2019 �إي��ج��اب��ي��ة، يف ظ��ل وج���ود �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي ت��ق��رتب من 
�لإجناز، و�لنتعا�ض �ملتوقع يف قطاعي �ل�سناعة و�ملقاولت، كما تتعزز هذه 

�لتوقعات بعد ��ستحو�ذنا بالكامل على “غلوبال فارما«.

االقت�شاد: كميات كبرية من اخل�شرا�ات �الفواكه ا�شتعدادا لرم�شان �احلفاظ على معدالت م�شتقرة لالأ�شعار
•• اأبوظبي -وام:

�جتماعات  ع��دة  �لقت�ساد  وز�رة  عقدت 
م��ع جل��ن��ت��ي �خل�������س���ر�و�ت و�ل��ف��و�ك��ه يف 
توفري  على  �لتفاق  ومت  ودب��ي  �أبوظبي 
�خل�سر�و�ت  م���ن  مم��ك��ن��ة  ك��م��ي��ة  �أك�����رب 
و�لفو�كه ��ستعد�د�ً ل�سهر رم�سان وتلبية 
�ل��ط��ل��ب و�حلفاظ  �مل��ت��وق��ع��ة يف  ل��ل��زي��ادة 

على معدلت م�ستقرة للأ�سعار.

�لنعيمي  �سعيد  ه��ا���س��م  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�مل�ستهلك  وحماية  �ملناف�سة  �إد�رة  مدير 
�لعليا  �للجنة  م��ق��رر  �لقت�ساد  ب����وز�رة 
�ل�ستري�د  معدل  �إن  �مل�ستهلك  حلماية 
�ل���ي���وم���ي ل���ل���خ�������س���ر�و�ت و�ل����ف����و�ك����ه يف 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  خ��لل  دب��ي  �سوق 
يف  ط���ن  �أل����ف   25 –  23 ن��ح��و  �سيبلغ 
�أبوظبي  جت��ار  ��ستري�د  �سيتجاوز  ح��ني 
�ملخزون  و�أن  يومي  ب�سكل  طن   4500

�ملتوفر حالياً من �خل�سر�و�ت و�لفو�كه 
�أل��ف طن ه��ذ� �لعام   130 �إىل نحو  ز�د 
�سهدته  �ل�����ذي  �لأخ������ري  �ل��ت��ط��وي��ر  م���ع 
بر�د�ت �حلفظ يف �سوقي �مليناء باأبوظبي 

و�لعوير بدبي.
�ل����وز�رة �لإعلمية  �إح��اط��ة  و�أ���س��اف يف 
بتغطية  �ل��ت��ز�م��ه��م  �أك����دو�  �مل���وردي���ن  �أن 
�ل�سلع  من  �ملحلية  �لأ���س��و�ق  �حتياجات 
�ل�سلع  يف  نق�ض  �أي  وت��ف��ادي  و�ملنتجات 

�ل��ع��ام وحتديد�ً  �لأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر 
خلل مو�سم رم�سان �ملبارك .

وتو�سيات  توجيهات  �لإح��اط��ة  ت�سمنت 
�مل�ستهلك  حل���م���اي���ة  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة 
�ل��ت��ي ي��رت�أ���س��ه��ا م��ع��ايل م��ع��ايل �سلطان 
�لقت�ساد  وزي����ر  �مل��ن�����س��وري  �سعيد  ب��ن 
و ����س��ت��ع��ر����ض ع�����دد� م���ن �لإج��������ر�ء�ت 
�لوز�رة  بها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  و�لتح�سري�ت 
ل�سمان  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ون  و���س��رك��اوؤه��ا 

�أف�سل �ملمار�سات �لكفيلة بتوفري حماية 
�لعام ب�سورة عامة  �مل�ستهلك على مد�ر 
ويف ���س��ه��ر رم�����س��ان �مل���ب���ارك ع��ل��ى نحو 

خا�ض.
و�أفاد باأن مبادرة تثبيت �لأ�سعار م�ستمرة 
�لتو�يل  على  �ل�سابعة  لل�سنة  �لعام  ه��ذ� 
مو�سحاً �أن �ملبادرة ت�سمل هذ� �لعام نحو 
5000 �سلعة، بزيادة نحو 11 باملئة يف 

عدد �ل�سلع �ملثبتة �لعام �ملا�سي .

 واحة دبي لل�سيليك�ن ت�ستقبل وفدًا من و�سائل اإعلم عاملية

الوفد الزائر يطلع على تطورات »�شيليكون بارك« �اخلدمات املقدمة لر�اد االأعمال �ال�شركات النا�شئة

�فد �زارة تطوير البنية التحتية يز�ر ال�شعودية لتبادل اخلربات �مناق�شة اخلطط �امل�شر�عات امل�شرتكة

بهدف تعزيز التزام خمتلف م�ؤ�س�سات وهيئات الدولة باأف�سل املمار�سات العاملية املعتمدة

�زارة املالية تعقد �ر�شة عمل ل�شرح قانون االإفال�ص �اجراءات اإعادة التنظيم املايل

•• دبي –الفجر: 

ز�ر وف����د م���ن مم��ث��ل��ي و����س���ائ���ل �لإع�����لم 
تطبيقات  يف  �مل���ت���خ�������س�������س���ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لتكنولوجيا و�لذكاء �ل�سطناعي �سلطة 
و�حة دبي لل�سيليكون، �لهيئة �لتنظيمية 
�حلرة  �مل��دي��ن��ة  لل�سيليكون،  دب��ي  ل��و�ح��ة 
على  ل��لط��لع  �ملتكاملة  �لتكنولوجية 
�ل�سلطة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  �أف�سل 
�لزيارة  وُنظمت  �لتكنولوجي.  �ملجال  يف 
و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئ��رة  مع  بالتعاون 
على  لل�سياحة”،  “دبي  بدبي  �ل��ت��ج��اري 
هام�ض “قمة عامل �لذكاء �ل�سطناعي”، 
ن��وع��ه يف ه��ذ� �ملجال  �لأول م��ن  �حل���دث 

على م�ستوى �لعامل. 
معمر  �ملهند�ض  �لوفد  ��ستقبال  يف  وك��ان 
�لكثريي، نائب �لرئي�ض �لتنفيذي لل�سوؤون 
�لهند�سية و�ملدينة �لذكية يف �سلطة و�حة 
دبي لل�سيليكون. و�طلع �لوفد �لإعلمي 
خلل �لزيارة على �لبنية �لتحتية عاملية 
�إىل �خلدمات �لتجارية  �إ�سافة  �مل�ستوى، 
�لأعمال  ل�����رو�د  �ل���و�ح���ة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
عن  ف�سًل  �لنا�سئة،  �ل�سركات  و�أ�سحاب 
�ملر�فق  ظل  يف  �لأع��م��ال  تاأ�سي�ض  �سهولة 
�لفريدة و�ملتقدمة و�ملوقع �ل�سرت�تيجي 
�لذي تتمتع به �لو�حة. وعر�ض �ملهند�ض 
معمر �لكثريي �أحدث �لتطور�ت �ملتعلقة 

�لوهابي  �إبر�هيم  �ملهند�ض  تر�أ�ض �سعادة 
�مل�ساريع،  تنفيذ  لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل 
وف���د دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة، 
�مل�ساعدين  �ل��وك��لء  �سعادة  ي�سم  �ل��ذي 
�ملعنية  �جلهات  عن  وممثلني  ب��ال��وز�رة، 
زيارته  �أثناء  و�لطرق،  �لتحتية  بالبنية 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، حيث 
����س��ت��ق��ب��ل��ه��م ك���ان يف ����س��ت��ق��ب��ال��ه��م خلل 
�جتماعات  �سمن  ت��ن��درج  �ل��ت��ي  �ل��زي��ارة 
�مل�����س��رتك��ة �لتابعة  �مل�����س��اري��ع  ف���رق ع��م��ل 
�لإمار�تي،  �ل�سعودي  �لتن�سيق  ملجل�ض 
معايل �ملهند�ض بدر �لدلمي نائب وزير 
�ملهند�ض  و�سعادة  �لطرق،  ل�سوؤون  �لنقل 
�لنقل  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�������س���ام���ي  ط������ارق 

للت�سغيل و�ل�سيانة. 
 وق����د ت�����س��م��ن��ت �أج����ن����دة �ل���ل���ق���اء �ل���ذي 
��ستمر على مد�ر 5 �أيام، �طلع �جلانب 
وز�رة  تعريفية عن  نبذة  على  �ل�سعودي 
و�خت�سا�ساتها  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
مرحلة  م����ن  �مل���������س����روع،  ح���ي���اة  ودورة 
�لتخطيط و�لت�سميم لغاية �لتنفيذ، �إىل 
لل�سيانة  �لعامة  �لإد�رة  م�ساريع  جانب 
عن  ف�سل  و�لتقييم،  و�مل�سح  و�مل��و�زن��ة 
�مل�ساريع  ومناق�سة  �ل��ذك��ي،  �لنقل  نظم 
�إد�رة  جم��ال  يف  �لبلدين  ب��ني  �مل�سرتكة 
�مل�ساريع  و�إد�رة  �لتحتية  �لبنية  �أ���س��ول 
�لوفد  قام  كما  �لطرق،  على  و�ل�سلمة 
�لوطني  و�ملركز  �جل��ودة  خمترب  بزيارة 

لل�سلمة �ملرورية.

يعد  و�ل��ذي  بارك”  “�سيليكون  مب�سروع 
ت�سع  دب��ي  يف  متكاملة  ذكية  مدينة  �أول 
معياًر� عاملًيا جديًد� حللول �لتكنولوجيا 
به  �لعمل  �كتمال  يتوقع  و�ل��ذي  �لذكية 

خلل �لربع �لثاين من �لعام �جلاري. 
�لتكنولوجي  دب��ي  م��رك��ز  �ل��وف��د  ز�ر  كما 
لريادة �لأعمال “ديتك” �ململوك بالكامل 
و�لذي  لل�سيليكون  دبي  و�حة  �سلطة  من 
�لأعمال يف  لتكنولوجيا  �أكرب مركز  يعد 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �فريقيا، 
حيث يجمع حتت مظلته �أكر من 800 
72 دول����ة خمتلفة.  ن��ا���س��ئ��ة م��ن  ���س��رك��ة 
“م�سرعة دبي للمدن  �لوفد على  و�طلع 
ديتك  مركز  ي�ست�سيفها  �لتي  �لذكية” 
��سرت�تيجيني  �سركاء  �ستة  مع  بالتعاون 
هم �سركة �لإمار�ت للت�سالت �ملتكاملة 
)دو(، ومكتب دبي �لذكية، وغرفة جتارة 
ف���ي���ز�، و�سركة  دب����ي، و���س��رك��ة  و���س��ن��اع��ة 
وجامعة  �سريفي�سز”،  بيزن�ض  “�أور�جن 
و�ساهمت  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  روت�����س�����س��رت 
نا�سئة  ���س��رك��ة   20 ب��ت��اأ���س��ي�����ض  �مل�����س��رع��ة 
�لذكاء  �أع��م��ال��ه��ا ح����ول  ت��رت��ك��ز  ن��اج��ح��ة 
و�خلدمات  ت�سني  و�لبلوك  �ل�سطناعي 

�للوج�ستية و�لوثائق �لذكية. 
“توؤكد  �لكثريي:  معمر  �ملهند�ض  وق��ال 
هذه �لزيارة على �لدور �لهام �لذي تلعبه 
�لذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ر���س��ي��خ  يف  �ل�����س��ل��ط��ة 

�ل�سطناعي و�لتقنيات �حلديثة يف و�حة 
توجيهات  م��ع  متا�سياً  لل�سيليكون،  دب��ي 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، نحو ت�سريع 
�عتماد تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي وجعل 
دبي �ملدينة �لأذكى و�لأ�سعد و�لأكر �أماناً 

على م�ستوى �لعامل.« 
و�أ�ساف �لكثريي: “�سم �لوفد �لإعلمي 

�لدويل ممثلني عن و�سائل �إعلم �آ�سيوية 
و�أوروب����ي����ة و�إف��ري��ق��ي��ة مم��ن ���س��م��ع��و� عن 
�ل�سلطة،  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي  �لكبري  �لعمل 
�لناجحة  جتربتنا  على  �لط��لع  و�أر�دو� 
و�لتقنيات  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات  ت��وف��ري  يف 
�حلديثة. و�ستعزز هذه �لزيار�ت وجودنا 
مبثابة  و�ستكون  �ل��دول��ي��ة  �ل�ساحة  على 
لل�سيليكون  دب����ي  ل���و�ح���ة  م��ه��م��ة  ب���و�ب���ة 
�ل�سركاء  �أم���ام  تقنياتنا  �أح���دث  لعر�ض 

وتخلل �لزيارة جولت ميد�نية مل�ساريع 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، ك��م��ا مت �لت���ف���اق بني 
�مل�ساريع  من  عدد  تنفيذ  على  �جلانبني 
برفع  ت�ساهم  �لتي  �مل�سرتكة  و�مل��ب��ادر�ت 
توجه  وت����دع����م  �خل�����دم�����ات،  م�������س���ت���وى 
حتقيق  على  �لقائم  �ل�سقيقني  �لبلدين 
كما  ملو�طنيهما،  �حلياة  وجودة  �ل�سعادة 
�لطرفني  بني  �لتعاون  م�ستجد�ت  بحثا 
ويخدم  �لقيادتني  تطلعات  يحقق  مب��ا 
و�ل�سعبني  للبلدين  �مل�سرتكة  �مل�سالح 
�ل�سقيقني، وتعك�ض �لزيارة �هتمام �لوفد 
يف �ل�ستفادة من �خلربة يف جمال �لبنية 

�لتحتية لدى �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
ناق�ض �جلانبني �لرب�مج و�خلطط  كما 
تعك�ض  �ل���ت���ي  �مل�����س��رتك��ة  و�مل�������س���روع���ات 
منظومة  ب��ت��ط��وي��ر  �جل��ان��ب��ني  �ه��ت��م��ام 

�لعمل �مل�سرتك.
و�أك�����د ���س��ع��ادة �ل��وك��ي��ل �مل�����س��اع��د لقطاع 
هذه  مثل  �أهمية  على  �مل�ساريع،  تنفيذ 
�ل��ل��ق��اء�ت يف ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة، و�لط���لع 
�ساأنها  من  �لتي  �ملمار�سات  �أف�سل  على 
خمطط  وف��ق  �لعمل  منظومة  تطوير 
�ىل  �لطرفني،  يخدم  وم��درو���ض  و����س��ح 
تطوير  جم��ال  يف  �لتعاون  تعزيز  جانب 

�لبنية �لتحتية، و�ل�ستفادة من �لتجارب 
كذلك  ت�ساهم  �أنها  �إىل  لفتا  �لناجحة، 
وم�سروعات  وخ��ط��ط  ب��ر�م��ج  ت��ع��زي��ز  يف 
روؤية  حتقيق  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل����وز�رة 
�لدولة يف  دور  �لر�سيدة وتعزيز  �لقيادة 

جمال �لتنمية �مل�ستد�مة.
و�أعرب عن تقديره للروؤية �ل�ست�سر�فية 
�ملتمثلة  �ل�����س��ق��ي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن  ل��ق��ي��ادة 
�ل�سعودي  �لتن�سيق  جمل�ض  ت�سكيل  يف 
�لعلقات  عمق  يعك�ض  �لذي  �لإمار�تي، 
حتقيق  �إىل  �لبلدين  و�سعي  �مل�سرتكة، 
و�لنجاح  �ل���ت���ط���ور  م���ق���وم���ات  �أق�������س���ى 

•• دبي-الفجر: 

يف �إطار �ملتابعة �لعملية ل�سمان �لتطبيق �لأمثل للقو�نني �لإحتادية �لتي 
ت�سارك يف �إعد�دها وتعزيز �لتز�م خمتلف موؤ�س�سات وهيئات �لدولة باأف�سل 
�ملمار�سات �لعاملية �ملعتمدة؛ نظمت جلنة �إعادة �لتنظيم �ملايل ور�سة عمل 
�مل��ايل مب�ساركة  �لتنظيم  �إع���ادة  و�ج���ر�ء�ت  �لإف��ل���ض  قانون  �سرح  بهدف 
بق�سايا  و�ملعنيني  �لق�ساة  �ل�سعادة  و�أ�سحاب  �ملالية  وز�رة  عن  ممثلني 
�لإفل�ض يف كل من حماكم دبي ود�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي وحماكم ر�أ�ض 

�خليمة وذلك يوم �خلمي�ض 2 مايو 2019 يف فندق كونر�د دبي.
�سلطت ور�سة �لعمل �ل�سوء على �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم )9( ل�سنة 
�لقانونية  للمنظومة  بالن�سبة  �مل�سافة  وقيمته  �لإفل�ض  ب�ساأن   2016
و�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف �ل���دول���ة، ح��ي��ث ي��دع��م ه���ذ� �ل��ق��ان��ون �ل��ث��ق��ة يف �لبنية 
�لت�سريعية يف �لدولة ويحمي �مل�ستثمرين فيها، �لأمر �لذي يعزز موقع 

�لدولة يف خمتلف موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية، وي�ساهم بجذب �ملزيد من 
�ل�ستثمار�ت، وخا�سة �لأجنبية منها.

وتعليقاً على ذلك؛ �أ�ساد �سعادة يون�ض حاجي �خلوري، وكيل وز�رة �ملالية 
رئي�ض جلنة �لتنظيم �ملايل بتعاون كافة �جلهات �ملعنية يف �لدولة وحر�سها 
�لتي  �لأه��د�ف  حتقق  ي�سمن  ومبا  �لأمثل،  بال�سكل  �لقانون  تنفيذ  على 
رقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�سوم  “يتميز  �سعادته:  وق��ال  �أجلها.  من  �سدر 
)9( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لإفل�ض عن نظر�ئه على �ل�سعيدين �لإقليمي 
�لقانونية  �لأدو�ت  �لإفل�ض، وحتديده  ملختلف حالت  بتنظيمه  و�لعاملي 
�للزمة لإعادة هيكلة �أعمال �ملدين وفق �سروط و�أ�س�ض و��سحة حددها 

�لقانون.«
“�إن حتقيق �لتنمية �ل�ساملة و�مل�ستد�مة على �ل�سعيد  و�أ�ساف �سعادته: 
�لوطني يتطلب وجود منظومة ت�سريعية وقانونية متكاملة وعادلة. ومن 
هذ� �ملنطلق فاإن قانون �لإفل�ض ي�ساهم بتوفري مناخ ��ستثمار �آمن ي�سجع 

�لدولة، �لأمر  �لأم��و�ل �لأجنبية على �ل�ستثمار يف  �مل�ستثمرين وروؤو���ض 
�لذي يعزز موقع �لدولة �لر�ئد يف خمتلف موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية.«

�مل�ست�سار   – �لتلهوين  ح�سام  �لدكتور  �لعمل  ور���س��ة  يف  �ملحا�سرة  وق��دم 
�مل��ايل وناق�ست  �لتنظيم  �إع��ادة  �أم��ني �سر جلنة  �ل��وزي��ر-  �لقانوين ملعايل 
عند  �عتبارها  مت  �لتي  و�لأط���ر  �لقانون  ه��ذ�  �أهمية  �أي�ساً  �لعمل  ور�سة 
�إعد�ده و�إ�سد�ره، حيث �أوجد �أدو�ت قانونية متكن من �إعادة هيكلة �أعمال 
�ملدين وفق �إطار قانوين و��سح، �لأمر �لذي يعد �إ�سافة هامة للمنظومة 
�لأ�سا�سي  هيكله  يف  �لقانون  �عتماد  خ��لل  وم��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �لت�سريعية 
و�ملتغري�ت  �لتحديات  ر�ع��ت  متطورة  و�قت�سادية  قانونية  م��ب��ادئ  على 
تناف�سية  دع��م  يف  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  ي�سهم  فاإنه  و�لقت�سادية؛  �لجتماعية 
و�ملوؤ�س�سات  �لأف��ر�د  حقوق  ي�سمن  نا�سج  �قت�ساد  بناء  ويف  عاملياً  �لدولة 

ويحقق �لتو�زن يف �مل�سالح، و�لعد�لة لكل من �لد�ئنني و�ملدينني. 
يف  �مل��ايل  و�ل�سمان  �لئتمان  م�ستوى  رف��ع  يف  �لإف��ل���ض  قانون  وي�ساهم 

�لدولة، من خلل تعزيز �لثقة لدى �مل�ستثمرين وحتريك عجلة �قت�ساد 
�سوؤونهم  تنظيم  ب��اإع��ادة  مالياً  للمتعرين  �ل�سماح  �أ�سا�ض  على  �ل��دول��ة، 
�لديون  و���س��د�د  �لتعر  مرحلة  جت���اوز  م��ن  للتمكن  و�ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ال��ي��ة 
و�للتز�مات �لتي تر�كمت عليهم. كما �أن تطبيق قو�عد قانونية �سفافة 
وو��سحة وعادلة يحفظ حقوق �مل�ستثمرين و�أ�سحاب روؤو�ض �لأمو�ل، ما 

يوؤثر �إيجاباً بالنتيجة على �لتدفقات �لنقدية و�ل�ستثمار�ت يف �لدولة. 
�ملديونية  حالة  �لتخل�ض من  مثال عملي عن  �لعمل  ور�سة  و��ستعر�ست 
�لو�جب  و�ل��ن��ق��اط  للمدين،  �مل��ال��ي��ة  �لهيكلة  �إع����ادة  ط��ري��ق  ع��ن  �مل��ف��رط��ة 
�عتبارها يف هذه �حلالت، �ساملة حقوق خمتلف �لأطر�ف، وعامل �لوقت 
�إد�رة  و�لكلفة، و�لعو�ئد �ملتوقعة من �عتماد �لإجر�ء�ت �لقانونية، و�سبل 
ممتلكات �ملدين و�أمو�له، و�إعادة �لتنظيم �ملايل، ودور وم�ساهمة �لد�ئنني 
يف  �لدولة  تقييم  لتعزيز  �عتبارها  �لو�جب  �لنقاط  وهي  �لإج���ر�ء�ت،  يف 

تقرير �لبنك �لدويل. 

�لعامليني و�أ�سحاب �مل�سلحة«. 
�ل���وف���د على  �أث���ن���ى  ويف خ���ت���ام �جل����ول����ة، 
من  �ل�ستقبال  وح�سن  �ل��زي��ارة  م�ستوى 
لل�سيليكون،  دب��ي  و�ح��ة  عمل  فريق  قبل 
ك��م��ا �أ�����س����اد ب��ج��ه��ود ���س��ل��ط��ة �ل����و�ح����ة يف 
تقدمي خدمات عاملية �مل�ستوى لأ�سحاب 
مما  �لأع��م��ال  ورو�د  �لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات 
�لأعمال  ل�سركاء  مثالية  بيئة  يجعلها 

و�ملقيمني و�لزو�ر.  

روؤية  وف��ق  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وحتقيق 
و��سحة، �إىل جانب تبادل �خلرب�ت مبا 

يحقق م�سلحة �لطرفني.
لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل  �سعادة  �أك��د  كما 
�لهتمام  م���دى  ع��ل��ى  �مل�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل�����ذي حت��ظ��ى ب���ه �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف 
و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
جانب  �إىل  م��ت�����س��ارع��ة،  ب��خ��ط��ى  ت�����س��ري 
�لتي  و�مل������ب������ادر�ت  �مل�������س���روع���ات  �جن������از 
�حلياة، م�سري�  وج��ودة  ��ستقر�ر  ت�سمن 
وبتوجيهات  ت��ع��م��ل  �ل���������وز�رة  �أن  �إىل 
على  �لم���ار�ت  لدولة  �لر�سيدة  �لقيادة 
وفق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  تنفيذ 
�لعاملية  و�مل���ع���اي���ري  �مل���و�����س���ف���ات  �أع���ل���ى 
للدولة،  مرموقة  مكانة  حتقيق  بهدف 
�لتي حققتها  �ملكت�سبات  و�ملحافظة على 
�لدولة خلل م�سريتها، ولكونها د�عما 
ت�سهده  �لذي  �لقت�سادي  للنمو  رئي�سيا 

دولة �لمار�ت.
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���ض بدر 
ل�سوؤون  �ل��ن��ق��ل  وزي�����ر  ن���ائ���ب  �ل���دلم���ي 
�ل���ط���رق، ب��ال��وف��د �ل�����س��ي��ف، م���وؤك���د� يف 
لدورها  �لزيارة  �أهمية  ذ�ته على  �لوقت 
�ل��ت��ج��ارب �لتي  �مل��ع��رف��ة وت��ب��ادل  يف نقل 
تخدم توجه �لبلدين �ل�سقيقني وتدعم 
منظومة  بدعم  �حلكيمة،  �لقيادة  روؤي��ة 
تنفيذ  يف  ي�ساهم  مب��ا  �مل�����س��رتك،  �لعمل 
�مل�����س��اري��ع ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة ووف���ق �ملعايري 

�لعاملية.  
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ا�سم ال�سركة : جريويل لعمال النجارة - �ض ذ م م  
دبي للإ�ستثمار  �لزرعوين - جممع  : م�ستودع رقم 23 ملك ماهر �حمد علي  �لعنو�ن 
�لأول - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 704292 رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 1131149 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/4/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر 
�سك�ر  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  لديه  2019/4/15 وعلى من 
ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق  بل�ض 
لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 04-2973071 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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��سم �ل�سركة : اوجلفي هلث اند ويلن�ض للدارة الت�س�يقية - �ض ذ م م  
�لتجاري  �ملركز   - بردبي   - �لعقار�ت  لإد�رة  �ل�سقر  ملك   2601 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م   720066 : �لرخ�سة  رق��م    ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   -  2
باأنه  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  بال�سجل �لتجاري : 1147176 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
وذلك   ، �أع���له  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/4/16 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�سفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  بتاريخ 2019/4/16 وعلى من لديه 
حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�سيخ م�سلم بن 
 : فاك�ض   04-2959958 : - هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   - �لعقارية(  �سامل بن حم )بن حم 
2959945-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : امللك للمج�هرات - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 224 ملك ورثة هامل بن خادم �لغيث - ديرة - �ل�سغاية - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 637852 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1057788 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعله  باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
 2019/4/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/4/29 بتاريخ  دب��ي 
�س�ان للمحا�سبة  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  وعلى من لديه 
والتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 7 ملك حممد عبد�لرحمن �لبحر - �خلبي�سي - هاتف 
: 2662790-04  فاك�ض : 2662793-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �سك�ر بل�ض لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
- ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله 
جريويل لعمال النجارة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  لت�سفية 
بتاريخ 2019/4/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/15 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�مل�ستند�ت  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  �أع����له،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �ل��ك��ائ��ن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم �لعقارية( - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2959958-04 فاك�ض : 2959945-04 مبوجب هذ� تعلن 
�أع��له لت�سفية  باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة 
مبوجب  وذل���ك  م   م  ذ  �ض   - الت�س�يقية  لــلدارة  ويلن�ض  اند  هلث  اوجلفي 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/4/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2019/4/16 وعلى من لديه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���له،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �س�ان للمحا�سبة والتدقيق
�لعنو�ن : مكتب رقم 7 ملك حممد عبد�لرحمن �لبحر - �خلبي�سي - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-2662793  : فاك�ض   04-2662790:
امللك  لت�سفية  �أع��له  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
للمج�هرات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/4/29  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/29 وعلى من لديه �أي 
بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
يف  الدعوى 2019/4 نزاع تعيني خربة عقاري  

�ملتنازع �سدها : جمموعة 32 - �ض ذ م م  
مبا �ن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من �ملتنازع/ ن�سيبوف كاماند�ر ر�يف �جلو - ب�سفته وكيل 
و�أنه مت  �لودية بدبي -  �ملنازعات  �أمام مركز ت�سوية   ، عن / عبد�هلل ييف حاجي مر�د كامل �جلو 
�جتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا  �عله  بالنز�ع  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب  ح�سابيا  كخبري�  تكليفنا 
�خلربة وذلك يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/5/9 يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا مبقر مكتبنا 
�نرت� لل�ست�سار�ت �ملالية وذلك بالعنو�ن �لتايل : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - حمي�سنة 4 - 
،،، مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة  �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 
�ل�سيار�ت - وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 
، 2206244-04 ، فاك�ض : 042206877 ، يرجى �لإطلع و�حل�سور باملوعد �ملحدد �عله و�إح�سار كافة 

ما لديكم من م�ستند�ت مع �لرتجمة �ىل �لعربية. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
املو�سوع 2018/2542 جتاري كلي - دعوة ت�سلم م�ستندات

�إىل �ملدعي عليه مالك حممد ر�سيد عمر دين نبلغك بوجوب ت�سلم 
ن�سختك من �مل�ستند�ت �ملودعة من قبل �ملدعي فوؤ�د �ل�سيد �سرف �ل�سيد 
حممد �سرف وذلك من مكتب �خلبري �لهند�سي / �سعادة �أبوجرجي 
و�لكائن يف منطقة �لكر�مة ، تقاطع �سارعي خالد بن �لوليد و زعبيل 
، مقابل وز�رة �خلارجية بناية هم�سة )�أ( -" Hamsa "A  ، مكتب 
رقم 307.  ويف حال عدم ت�سلم تلك �مل�ستند�ت بتاريخ �لأحد �ملو�فق 

2019/5/12�ست�ستمر �أعمال �خلربة مبثابة �حل�سور. 
اخلبري الهند�سي / �سعادة فرح اأبوجرجي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سك�ت دان لل�سفريات - ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 1802 ملك عمر كامل - بردبي - بزن�ض باي ، �ل�سكل �لقانوين 
: ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 719206 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
�لتاأ�سري  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  1146345 مبوجب هذ� تعلن 
، وذلك مبوجب قر�ر  �أع��له  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحلل  �لتجاري لديها  �ل�سجل  يف 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/1/14 و�مل��وث��ق 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2019/1/14
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد  �سك�ر بل�ض لتدقيق احل�سابات 
بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض 
: 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

العلجية  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوات  لتجارة  اليك�سميد  ال�سركة:  ا�سم 
واجلراحية - ذ م م - �لعنو�ن : مكتب رقم 46 ملك �سركة ��سيكو �خلليجية �لعقارية 
- ديرة - بور�سعيد - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 773157 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1263054 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/1/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2019/1/15 بتاريخ  دب��ي 
�ملعني �سك�ر بل�ض لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد 
بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : اأي اأف تي لتجارة نظم احلا�سب الآيل وبراجمة - �ض ذ م م 

�ل�سكل    ، �مل��رر   - ع��ارف �خلطيب  رق��م  308 ملك ماهر عبد�ملجيد  : مكتب  �لعنو�ن 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   720830  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري : 1147912 مبوجب هذ� تعلن 
�أعله ، وذلك مبوجب  �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة 
بتاريخ  دب��ي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2018/4/5 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
�سك�ر  �إىل �مل�سفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2018/4/5 وعلى من لديه 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد  بل�ض لتدقيق احل�سابات 
 لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 04-2973071

تاريخ  �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 
ن�سر هذ� �لإعلن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �سك�ر بل�ض لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
- ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله 
لت�سفية �سك�ت دان لل�سفريات - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
وعلى   2019/1/14 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/1/14
�لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  من لديه 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���له،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �سك�ر بل�ض لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية 
واجلراحية  العلجية  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوات  لتجارة  اليك�سميد 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/1/15 و�ملوثق لدى كاتب  - ذ م م 
مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2019/1/15 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل 
�أعله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �لكائن  مكتبه  يف  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �سك�ر بل�ض لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية 
اأي اأف تي لتجارة نظم احلا�سب الآيل وبراجمة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2018/4/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
2018/4/5 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/41 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 
401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت ، هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
�ملنفذ �سده : و�سام ح�سني ��سحاق �جلفرى - و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �خلليج �لتجاري - مبنى �خلليج 

�لتجاري @ 51 رقم 1 - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم 407 - رقم مكاين : 2711687099 
بيع  �سيجرى  �قت�سى �حل��ال  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/15 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�للكرتوين موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لم����ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �ن��ي��ط  �ل��ت��ى  �جل��ه��ة  ل��دى  �دن���اه  �و���س��اف��ه  �ملو�سحة   �ل��ع��ق��ار 

)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�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 �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�ل 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  : مكتب - رقم �لر�ض : 13 - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لطابق : 4 - ��سم �ملبنى : �خلليج 
 �لتجاري @ 51 - رقم �لوحدة : 407 - �مل�ساحة : 107.25 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.385.313( درهم - يباع لعلى عطاء -

ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/41 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ:بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 
401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت ، هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
�ملنفذ �سده : و�سام ح�سني ��سحاق �جلفرى - و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �خلليج �لتجاري - مبنى �خلليج 

�لتجاري @ 51 رقم 1 - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم 407 - رقم مكاين : 2711687099 
بيع  �سيجرى  �قت�سى �حل��ال  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/15 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�للكرتوين موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لم����ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �ن��ي��ط  �ل��ت��ى  �جل��ه��ة  ل��دى  �دن���اه  �و���س��اف��ه  �ملو�سحة   �ل��ع��ق��ار 

)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�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 �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�ل 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  : مكتب - رقم �لر�ض : 13 - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لطابق : 4 - ��سم �ملبنى : �خلليج 
 �لتجاري @ 51 - رقم �لوحدة : 407 - �مل�ساحة : 107.25 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.385.313( درهم - يباع لعلى عطاء -

ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2018/111 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - حاليا - بنك �خلليج �لأول - �سابقا - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �أبوبكر 

�ل�سديق - بناية بنك �خلليج �لأول - وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�ملنفذ �سده : مريز� فاروق بيج مريز� مزميل ح�سني  - عنو�نه : �إمارة دبي -معي�سم �لأول -مبنى �سينرتيوم تاور 1 

�سقة رقم 1407 - 1 �لطابق 24 - �ملبنى رقم 1 رقم �لر�ض 725 
�نه يف يوم �لأربعاء  �ملو�فق 2019/5/15 �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : معي�سم �لأول - رقم �لر�ض : 725 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �سينترييوم تاور 1 - رقم 

�لعقار : 1/2407 - �مل�ساحة : 66.48 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )500.908( درهم 
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2018/90 بيع عقار مرهون     

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 

 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945
�ملنفذ �سده : علي �سمد �سعر باف �سعار - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - مبنى مارينا تاور - 1 �لعقار 

رقم 2006 - رقم مكاين : 3244594826 
2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2019/5/15 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر���ض : 156 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : مارينا تاور - رقم �لعقار - 

عطاء  لعى  ويباع  درهم   )2.780.476( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   172.21  : �مل�ساحة   -  2006
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2018/110 بيع عقار مرهون     

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - حاليا - بنك �خلليج �لأول - �سابقا  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر 
�ل�سديق - بناية بنك �خلليج �لأول - وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�ملنفذ �سده : ر�ج �جيت كوهار �ساو - و�آخرون  عنو�نه : �إمارة دبي - معي�سم �لأول - مبنى �سينرتيوم تاور 1 �سقة رقم 
 725  : �لر�ض  رقم   -  1 رقم  �ملبنى   -  14 �لطابق   -  1  -  1404

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/5/15 �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : معي�سم �لأول - رقم �لر�ض : 725 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �سينرييوم تاور - 1 - رقم 

�لعقار : 1/1404 - �مل�ساحة : 90.13 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )679.105( درهم ويباع لأعلى عطاء 
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2018/90 بيع عقار مرهون     

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 

 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945
�ملنفذ �سده : علي �سمد �سعر باف �سعار - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - مبنى مارينا تاور - 1 �لعقار 

رقم 2006 - رقم مكاين : 3244594826 
2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2019/5/15 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر���ض : 156 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : مارينا تاور - رقم �لعقار - 

عطاء  لعى  ويباع  درهم   )2.780.476( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   172.21  : �مل�ساحة   -  2006
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سلمي م�ساهمة عامة - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لطبية - مقابل حديقة 

�خلور - بناية - رقم )16( )�ملكتب �لتنفيذي( - �لطابق �لثالث - مكاين رقم )3135291835( 
�ملنفذ �سده : كيفني ميني�ض �ساه - و�آخرون  عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة �أبر�ج بحري�ت جمري� - برج 
�نديجو �يكون )�لكائن على قطعة �لر�ض رقم )JLT-PH1-F3A( - كل�سرت )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين 
رقم )1269674255( - �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/5/15  �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية 
�ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت 
وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه  من  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  من 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على 
�لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل 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 : نخلة جمري� - رقم 
�لر���ض : 1998 - �مل�ساحة : 376.58 مرت مربع - ��سم �ملبنى : مارينا �بارمتنت�ض 5 - رقم �لوحدة : 406 - رقم 

�لطابق : 4 - مببلغ : 4.864.163.00 درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2018/127 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقا( - بنك �أبوظبي �لأول - )حاليا(  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية 
�لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945 رقم مكاين : 3244594826 

�سيجنات�سر  ذ�  بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى   - دبي  �إم��ارة   : �ل�سكريى - عنو�نه  �مل�سرف خمتار  �ملنفذ �سده : حممود 
87670  27079  : مكاين  رقم   -  1009 رقم  �لعقار   -  1

2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  2019/5/15 �ل�ساعة  �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����ض  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�ل 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 - برج خليفة - رقم �لر�ض : 248 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : ذ� �سيجنات�سر - رقم 

�لوحدة : 1009 - �مل�ساحة : 129.56 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )1.534.027.00( درهم يباع لعلى عطاء. 
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سلمي م�ساهمة عامة - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لطبية - مقابل حديقة 
�خلور - بناية - رقم )16( )�ملكتب �لتنفيذي( - �لطابق �لثالث - مكاين رقم )3135291835( 

�ملنفذ �سده : كيفني ميني�ض �ساه - و�آخرون  عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة �أبر�ج بحري�ت جمري� - برج 
�نديجو �يكون )�لكائن على قطعة �لر�ض رقم )JLT-PH1-F3A( - كل�سرت )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين 
رقم )1269674255( - �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/5/15  �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام �لثلث �لتالية 
�ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت 
وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه  من  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  من 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على 
�لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل 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 : نخلة جمري� - رقم 
�لر���ض : 1998 - �مل�ساحة : 376.58 مرت مربع - ��سم �ملبنى : مارينا �بارمتنت�ض 5 - رقم �لوحدة : 406 - رقم 

�لطابق : 4 - مببلغ : 4.864.163.00 درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/127 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقا( - بنك �أبوظبي �لأول - )حاليا(  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية 
�لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945 رقم مكاين : 3244594826 

�سيجنات�سر  ذ�  بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى   - دبي  �إم��ارة   : �ل�سكريى - عنو�نه  �مل�سرف خمتار  �ملنفذ �سده : حممود 
87670  27079  : مكاين  رقم   -  1009 رقم  �لعقار   -  1

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�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 �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل 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 - برج خليفة - رقم �لر�ض : 248 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : ذ� �سيجنات�سر - رقم �لوحدة : 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )1.534.027.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مرت   129.56  : �مل�ساحة   -  1009
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 6013 ل�سنة 2018 جتاري جزئي ال�سارقة  
�ملعلن �ليه للمدعي عليه / حممد ر��سد �حمد بورنقني �ل علي 

�ل�سارقة  حمكمة  قبل  من  خلف  خالد  �مل�سريف  �خلبري  نحن  تكليفنا  على  بناء 
�لإحتادية �لإبتد�ئية - �ملوقرة لعمال �خلربة �مل�سرفية يف �لدعوى �عله فقد حددنا 
يوم �خلي�ض �ملو�فق 2019/5/9 �ل�ساعة �حلادية ع�سر و�لن�سف ظهر� لعقد �لإجتماع 
للخربة �مل�سرفية وذلك مبقر حمكمة �ل�سارقة �لطابق �لأول غرفة �ملحامني لذ� يطلب 
ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لإجتماع �ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت 

�ملتعلقة بالدعوى. 
خبري م�سريف - خالد خلف

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 571  
خبري م�سريف 
خالد خالف  

دعوة حل�سور
 اإجتماع اخلربة امل�سريف 

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/158 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لأول - حاليا - بنك �خلليج �لأول - �سابقا

�لثقة  �ملختار مكتب  �لطابق )2( وحمله   - �ل�سديق  �بوبكر  �سارع   - �لأول  �بوظبي  بنك  بناية   - دي��رة   - دبي  �إم��ارة   : عنو�نه 
للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن بال�سارقة

�ملنفذ �سده : موكي�ض �ر��سيكريي �سرينيفيا�ض مورثي - عنو�نه :  �إمارة دبي -  معي�سم �لأول - مبنى �سينرتيوم تاور 1 - �سقة 
رقم 2901 - 1 - �لطابق 29 - �ملبنى رقم 1 رقم �لر�ض 725 

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/15 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�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 �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �يام �لتالية 
�ل  ب�سرط  �مل��ز�د  �لتالية لر�سوم  �ي��ام  �لع�سرة  �لثمن خلل  �ن يزيد على  �ملز�يدة  �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  جلل�سة 
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 : معي�سم �لأول - رقم �لر�ض : 725 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �سينرتيوم 
تاور - 1 - رقم �لوحدة : 1 - 2901 - �مل�ساحة : 218.20 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )1.644.078.00( درهم لعلى 

عطاء - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
 يف الدعوى رقم 2018/695 جتاري كلي

�ملدعي عليها �لثانية : ليربتي للملحة �جلوية دي دبليو �سي - �ض ذ م م
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�سابي بالدعوى �ملذكورة �عله و�ملرفوعة 
�سدكم و�آخرين من �ملدعيان : 1- دنيز رميوندو كروز  2-جو �أيفيي�سن ميدل �إي�ست 
- �ض م ح ، وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر 
وذلك   ، �سباحا   11  :  00 �ل�ساعة  متام  يف   2019/5/16 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  عقده 
مبكتبنا �لكائن دبي - �لهناء �سنرت - بجو�ر دو�ر �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب 
�ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�سور  نطلب   229/228  : رقم  مكتب   - ت�سيل�سي  فندق 
و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور 

فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سلحيات �ملخولة لها قانونا. 
عمر ن�سري / خبري ح�سابي   

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1388 تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سحر �لهر�م لل�سفريات - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لتنفيذ/فندق ريني�سان�ض )فرع �سركة حممد و  �لقامة مبا �ن طالب 
عبيد �ملل( ذ م م وميثله/طلل حممد ح�سن �لتميمي - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)126416.68( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
يف الدعوى رقم 2018/3788 جتاري جزئي    

�سد �ملدعي عليه / �سفوت حممد ر�سو�ن �لعطار 
�خل�سم �ملدخل / ميجاكري دي دبليو�سي - �ض ذ م م 

�ملقامة من قبل �ملدعي : �لنجم و�لقمر للمعد�ت �لطبية �ض ذ م م  وميثلها مديرها / �أن�ض �أحمد 
�أمني �لعطار ، مبا �أن هناك دعوى مقامة �سدكم �مام حماكم دبي ، حتت رقم  2018/3788 
باأحكام قانون  فاإننا وعمل   ، �لدعوى  ندبنا خبري� حما�سبيا يف  �أنه مت  جتاري جزئي، وحيث 
�لثبات رقم  10 ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور �جتماع خربة �و من ميثلكم قانونا و�لذي 
�سوف يعقد مبكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سوع �أدناه وذلك يوم �لإثنني �ملو�فق 2019/5/13 يف 
متام �ل�ساعة 10 �سباحا.  عود ميثاء ، �سارع �م هرير ، بالقرب من ج�سر �ملكتوم بالجتاه �لقادم 
من بردبي باجتاه ديرة ، بناية �لفجر ، ��سفل �لبناية هومز �ري ��ض للمفرو�سات ، خلف �لبناية 

نادي �لن�سر �لريا�سي ، �لطابق �لثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة بالن�سر

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
�ىل �ملدعي عليها )خطاط �ل�سلب ذ م م( جمهولة �لقامة   

نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة �خلربة �حل�سابية يف �لدعوى رقم 2018/8624 جتاري جزئي 
 مبحكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية و�ملقامة �سدكم من �سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م
وميثلها �ل�سادة / �أحمد رم�سان وحليمة �ملرزوقي حمامون وم�ست�سارون قانونيون ندعوكم 
بناية بوهليبه  �ليها �عله باحل�سور �ىل مكتبنا رقم 503  �مل�سار  �لق�سية  ب�سفتكم طرفا يف 
�ل�ساعة 2.00 من ظهر يوم  �ملرقبات - ديرة - دبي وذلك يف متام  بجو�ر جر�ند مارت �سارع 
�لثنني �ملو�فق 2019/5/13 وذلك للإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت.  يف 
حال تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �ر�سال وكيل قانوين عنكم يف �لوقت �ملحدد فاننا �سنبا�سر 

�جر�ء�ت �خلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من و�قع �مل�ستند�ت �ملتاحة. 
اخلبري احل�سابي 
�ساكر فريد عبدالرحمن زنيل 
تليفون / 0507787789  

تبليغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية
�سادرة عن اخلبري احل�سابي

�ساكر فريد عبدالرحمن زينل  
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر )باللغة العربية والإجنليزية(

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2019/690 جتاري جزئي ال�سارقة 

اإعالن بتعديل الطلبات   
�ىل �ملدعى عليه  : �ود �يا كومار بوتيا فيدو - هندي �جلن�سية 

حيث �ن �ملدعي : دنيا للتمويل - ذ م م - قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عله لدى هذه �ملحكمة  
يطالبكم فيها : 1- ت�سجيل �لدعوى و�علن �ملدعي عليه بها  2- �سم ملف �لنز�ع رقم 2018/3313 
نز�ع جتاري و�ملحال بتاريخ 2018/12/26  3- �سم ملف �لمر على عري�سة رقم 2019/881 منع من 
�ل�سفر �ىل ملف �لدعوى �ملاثلة. 4- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )09. 280.372( للمدعية. 
5- بالإ�سافة �ىل �لفو�ئد �ملتفق عليها مبوجب �لإتفاقيات �ملحررة بني �ملدعية و�ملدعي عليه.  لذلك 
يقت�سي ح�سوركم �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لأوىل( يف متام �لثامنة و�لن�سف من �سباح 
يوم 2019/5/12 للإطلع على �لدعوى ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف 

�لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابكم.

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2018/4988 جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليهما/1- رو�سان كومار ر�جو �سامبهو�ين 2- تريدينت فود كون�سيبت�ض 
- �ض ذ م م جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
للمحاماة  ن�سيب  عبد�لرحمن  ل�سالح/  �ع���له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2019/3/28
يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م   - �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت 
�لإ�ستحقاق  تاريخ  �عتبار� من  �سنويا  بو�قع %9  للمدعي مبلغ 60000 درهم وفو�ئده 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  و�لف  �مل�سروفات  و�لزمتهما  �ل�سد�د  متام  وحتى 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  �حل�سوري  مبثابة 
�آل  ر��سد بن �سعيد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذ� �لع��لن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم 2017/381  تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: عبد�ملجيد �بر�هيم نظر - و�آخرون 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - مر�سى دبي - �سارع �لتار�ض �ملتفرع من �سارع �ملر�سى - مقابل �سوبر ماركت 
بلو مارت - بناية مارينا �سكيب تريدينت �و�سيانك - �لطابق 17 - �سقة رقم 1704 

�ملنفذ �سده : �سيفيلد للعقار�ت )�ض ذ م م( و�آخرون -عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع فريج �ملرر - مبنى �ل�سو�ب 
للعقار�ت - �سقة �لثالث - مكتب 308 - ملك �سعيد حممد علي �سالح �ملن�سوري بجانب مبنى مطعم كنتاكي 

�سيجرى  �حل����ال  �ق��ت�����س��ى  �ن  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل��ث��لث  �لي����ام  م�����س��اء ويف   2.00 �ل�����س��اع��ة   2019/5/15 �مل���و�ف���ق  �لأرب���ع���اء  ي���وم  �ن���ه يف 
ل��ل��م��ز�د�ت وع��ل��ى موقعها �للكرتوين �لبيع )���س��رك��ة �لم����ار�ت  بها  �ن��ي��ط  �ل��ت��ى  ل��دى �جل��ه��ة  �دن���اه  �و���س��اف��ه  �ملو�سحة  �ل��ع��ق��ار   بيع 

دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.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 ويف �ملو�عيد 
�لتالية  �يام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة  �ملبينة باملادة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل 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 : برج خليفة - رقم �لر�ض : 163 - رقم �ملبنى : 4 - ��سم �ملبنى : �عمار �سكوير مبنى 4 - رقم �لوحدة 

: 202 - �مل�ساحة : 297.03 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )7033842( درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2017/381  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: عبد�ملجيد �بر�هيم نظر - و�آخرون 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - مر�سى دبي - �سارع �لتار�ض �ملتفرع من �سارع �ملر�سى - مقابل �سوبر ماركت 

بلو مارت - بناية مارينا �سكيب تريدينت �و�سيانك - �لطابق 17 - �سقة رقم 1704 
�ملنفذ �سده : �سيفيلد للعقار�ت )�ض ذ م م( و�آخرون -عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع فريج �ملرر - مبنى �ل�سو�ب 

للعقار�ت - �سقة �لثالث - مكتب 308 - ملك �سعيد حممد علي �سالح �ملن�سوري بجانب مبنى مطعم كنتاكي 
�سيجرى  �حل����ال  �ق��ت�����س��ى  �ن  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل��ث��لث  �لي����ام  م�����س��اء ويف   2.00 �ل�����س��اع��ة   2019/5/15 �مل���و�ف���ق  �لأرب���ع���اء  ي���وم  �ن���ه يف 
ل��ل��م��ز�د�ت وع��ل��ى موقعها �للكرتوين �لبيع )���س��رك��ة �لم����ار�ت  بها  �ن��ي��ط  �ل��ت��ى  ل��دى �جل��ه��ة  �دن���اه  �و���س��اف��ه  �ملو�سحة  �ل��ع��ق��ار   بيع 

دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.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 ويف �ملو�عيد 
�لتالية  �يام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة  �ملبينة باملادة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل 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 : برج خليفة - رقم �لر�ض : 163 - رقم �ملبنى : 4 - ��سم �ملبنى : �عمار �سكوير مبنى 4 - رقم �لوحدة 

: 202 - �مل�ساحة : 297.03 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )7033842( درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/364 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث   
�بو  عبد�ملجيد  عبد�ملجيد  معو�ض  �حمد  ���س��ده/1-  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لعنني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /دينا �سمري من�سور 

 علي قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم   
وحددت لها جل�سه يوم �لثلثاء �ملو�فق 2019/5/14 �ل�ساعة 10.00 
�سباحا بالقاعة رقم )14( يف مبنى �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة 
�لقرهود وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/115  عمايل كلي              
�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة مانهامي �أ�سو�سييت�ض �ض ذ م م )فرع دبي( جمهول 
�أ���س��م��اء علي   / زبينوفي�سكي وميثله  ت��وم��ا���ض  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل�سعبي  حم�سن 
عمالية وقدرها )410700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم 
 )MB180450838AE(ل�سكوى� ورق��م  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف 
�ض    10.30 �ل�ساعة    2019/5/16 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch2.E.22 بالقاعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/123  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه/1-غوتا خلدمات �إد�رة �ملن�ساأت - �ض ذ م م جمهول حمل �لقامة 
عليك  �أق��ام  قد  حبيقه  ج��ورج  وميثله/روكز  مي�سز�روفيك�ض  �ملدعي/�أوجلا  �ن  مبا 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )67000 درهم( وتذكرة 
�حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   2500( مببلغ  ع��ودة 
بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  رقم �ل�سكوى)MB189415077AE( وحددت لها 
جل�سة يوم  �لحد �ملو�فق 2019/5/12 �ل�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1783  جتاري جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه /1-ح���اف���ظ �ح��م��د ع��ل��ي �ح��م��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
قد   - طاهر  ح�سن  حممد  وميثله/عائ�سة  م  م  ذ   - للتمويل  دنيا  �مل��دع��ي/  �ن 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام 
 %39.96 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   283265.42(
�لربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف  �ملو�فق 2019/5/8 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
�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 بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1168  تنفيذ جتاري  
م م  ذ  ���ض   - �لثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  �ل��و���س��ل  ���س��ده��م��ا/1-  �ملنفذ   �ىل 

�ن  �لقامة مبا  �لفل�سي جمهويل حمل  �ل�سليج  �سامل  �حمد  2- حممد 
�حمد  �سامل  عي�سى  وميثله/  خ  م  ���ض   - للتمويل  �لتنفيذ/مو�رد  طالب 
�مل��ذك��ورة �عله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   - �مل��ه��ري  �حل��ر���س��ي 
درهم   )2210037.26( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�سامن  و�لز�مكما 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  �مل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/933 مدين جزئي              

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ل��ي��ون �ن��ث��وين ف��ون��غ جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �ب��و�ل��رب  نبيل كامل  �مل��دع��ي/�ح��م��د 
و�لر�سوم  دره���م(   572.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف 
�ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق  2019/5/13 �ل�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1419  تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �لريامي للم�ساريع �لتجارية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سري�ميكا�ض جال ��ض �يه  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  )295553.18( درهم �ىل طالب 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�سعبة  
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حماكم دبي البتدائية
العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1276  تنفيذ جتاري 

�لدين بوتيا كوتي مابيلكات جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1- لطف  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �ض.م.ع  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )697604.33( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�سعبة  
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العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1300  تنفيذ جتاري 
�سوريندر  ذ.م.م 2- غوري  �لبناء  ملو�د  �ل�سركة �ل�سيوية  �ملنفذ �سدهم/1-  �ىل 
�سينغ 3- هارميت �سينغ جوري 4- ��سياتك ل�سناعة �لن�ساء�ت �ملعدنية �ض.ذ.م.م 
�ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  �ل��ع��ام��ة  للنقل  5- ميتبو�ض 
�لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )26064128.43( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�سعبة  
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العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1300  جتاري جزئي
مديرها/ وميثلها  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  قيوم  1-حم�سن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم�سن قيوم عبد�لقيوم جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/عباهلل حممد �بر�هيم 
�لعبدويل وميثله:ح�سن عبد�هلل حممد �لعبدويل قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )21.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
�ل�ساعة:8:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت  �ملو�فق:2019/5/7  يوم �لثلثاء 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 
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         اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1032  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عنود مرزوق عيدمبارك جمهول حمل 
�للكرتونية  للجهزة  �ملدعي/�لدولية  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ض.ذ.م.م يخطركم �ملدعي ب�سد�د مبلغ �ملديونية �مل�ستحقة 
و�لبالغ قدرها )9100( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %7 

من تاريخ �ملطالبة بالتعوي�ض و�لر�سوم و�مل�ساريف .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12624 بتاريخ 2019/5/6   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3371  مدين جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- خمي�ض بن �سعيد بن خمي�ض بن حممد �لبلو�سي  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/1/31  
�ملدعي  بالز�م  �ملن�سى  �ملتويل  ح�سن  ل�سالح/كامل  �ع��له  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
عليه بان توؤدي للمدعي ومقد�ره )76000( درهم و�لفائدة عنه بو�قع 9% من 
�لز�مه  وك��ذ�  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  يف:2018/11/25  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ 
بالر�سوم و�مل�ساريف . حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
�ل�سمو  با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��لن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

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

حماكم دبي
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4871  جتاري جزئي
������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل �لقامة  �ن��ت��ريي��رز  �نديك�ض  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/3/19  يف �لدعوى 
 - )حاليا(  ���ض.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاجري  در�ي��ف  ل�سالح/وي�ست  �ع��له  �ملذكورة 
�لريامي �وتو ليزجن �ض.ذ.م.م )�سابقا( وميثلها مديرها/ميتون �سريد هار�ن 
نامبيار بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�سة ع�سر �لف و�ستة 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة  و�لزمتها  در�ه��م( 
�عتبار� من  يوما  . حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2003  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �لنبيل للدعاية و�لعلن ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2019/1/13 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عله ل�سالح/بي بي �ن وكالة �لعلن )فرع من فرونتلين ماركيتينج 
�ض.ذ.م.م( بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره )306451.55( 
درهم وفائدة �سنوية بو�قع 9% من تاريخ:2018/5/28 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها 
بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��لن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر:

ت��ك��رمي��اً مل�����س��رية ع��ط��ائ��ه��ا، وِث��ق��ل��ه��ا �مل���ح���وري يف 
�ل�����س��اح��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، حتّل 
للعام  للكتاب  �لعاملية  �لعا�سمة  �ل�سارقة،  �إم���ارة 
تورينو  م��ع��ر���ض  ع��ل��ى  ����س���رف  ���س��ي��ف   ،2019
�لإم���ارة  ت�����س��ارك  حيث   ،2019 للكتاب  �ل���دويل 
�أدباء  م��ن  وف��د  مب�ساركة  خم�س�ض  ج��ن��اح  �سمن 
�إم���ار�ت���ي���ني، ي��ن��ق��ل��ون ر�سالة  وم��ث��ق��ف��ني وف��ن��ان��ني 
لنظر�ئهم  و�لعربية  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لثقافة  �لأدب 
�لأوروب�����ي�����ني، خ���لل �ل���ف���رتة م���ن 9 وح��ت��ى 13 
مايو �جلاري. وتنّظم �لإمارة وباإ�سر�ف من هيئة 
�لهيئات  وبالتعاون مع عدد من  للكتاب،  �ل�سارقة 
من  جم��م��وع��ة  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�لفعاليات و�لندو�ت �حلو�رية و�لعرو�ض �لرت�ثية 
�لتي ترّكز يف م�سامينها على نقل �سورة ح�سارية 
للمثقفني  و�لإم��ار�ت��ي��ة  �لعربية  �لثقافتني  ع��ن 
�لإ�سد�ر�ت  ��ستعر��ض  ج��ان��ب  �إىل  �لأوروب���ي���ني، 
�سيتم  حيث  �ليطالية  باللغة  �ملرتجمة  �لعربية 
�إطلق 57 كتاباً �إمار�تياً باللغة �لإيطالية خلل 

�ملعر�ض.
وي�سارك يف �جلناح �ملخ�س�ض للإمارة كّل من �حتاد 
كتاب و�أدب��اء �لإم��ار�ت، ومكتب �ل�سارقة �لعا�سمة 
�ل�سارقة للإذ�عة  2019، وهيئة  للكتاب  �لعاملية 
�لإمار�تيني،  �ل��ن��ا���س��ري��ن  وجمعية  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون، 

وم��دي��ن��ة �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ن�����س��ر، ود�ئ������رة �ل��ث��ق��اف��ة يف 
ل���ل���رت�ث، و�ملجل�ض  �ل�����س��ارق��ة  �ل�����س��ارق��ة، وم��ع��ه��د 
�إرث��ي للحرف  �ليافعني، جمل�ض  �لإم��ار�ت��ي لكتب 
�ملعا�سرة، ومن�سور�ت �لقا�سمي، وجمموعة كلمات، 

وثقافة بل حدود، ومبادرة 1001 عنو�ن.
�لقا�سمي،  فاهم  �ل�سيخ  �أك��د  �مل�ساركة  هذه  وح��ول 
�ل�سارقة،  يف  �حلكومية  �ل��ع��لق��ات  د�ئ���رة  رئي�ض 
تنطلق  �ل�سارقة  �إن  �مل�سارك،  �لإم���ارة  وف��د  رئي�ض 
يف جم��م��ل ع��لق��ات��ه��ا م��ع م���دن �ل��ع��امل م��ن روؤية 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�ل�سارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي، 
للحو�ر  ج�����س��ر�ً  �ل��ث��ق��اف��ة  �ع��ت��م��اد  �إىل  �ل���د�ع���ي���ة 
�ل��روؤي��ة جنحت يف جني ثمار  و�ل��ت��و����س��ل، وه���ذه 
كبرية للثقافة �لإمار�تية و�لعربية ب�سورة عامة، 
فاليوم يحتفي �لعامل بال�سارقة �لعا�سمة �لعاملية 
�لثقافية،  م�سريتها  ويكرم  للعام2019   للكتاب 
�لدويل  تورينو  �سرف  �ل�سارقة �سيف  �ختيار  وما 
�لعلقات  ت��ع��زي��ز  ���س��ور  م���ن  و�ح�����د�ً  �إل  ل��ل��ك��ت��اب 
�لثقافية مع �لإمارة، و�لحتفاء بجهودها، وتثمني 

دورها بني �ملدن �لثقافية �لعاملية«. 
وت���اب���ع رئ��ي�����ض د�ئ������رة �ل���ع���لق���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لثقافية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��ع��ار���ض  �إن  �ل�سارقة:” 
�أ���س�����ض �لتعاون  �ل��دول��ي��ة ف��ر���س��ة م��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز 
�لبلد�ن، بل هي  �لثنائية بني  �مل�سرتك و�لرو�بط 
منا�سبة مهمة لدعوة جميع �لثقافات و�حل�سار�ت 

�ل�سارقة  �إم��ارة  و�لتقاء  �ملعارف،  وتبادل  لللتقاء 
مع مدينة تورينو �ساحبة �لتاريخ �لثقايف �لطويل 
تربط  �لتي  �لتاريخية  �لعلقات  لتعزيز  فر�سة 
�لإم�����ارة ب��امل��دي��ن��ة، ومت��ه��ي��د �ل��ط��ري��ق �أم����ام مزيد 
خمتلف  م��ع  �مل�سرتك  و�لعمل  �لتعاون  �سبل  م��ن 
�ملوؤ�س�سات �لثقافية و�ملعرفية يف �لإمارة ونظريتها 

يف �إيطاليا«. 
هي  �لثقافة  “�إن  �لقا�سمي:  فاهم  �ل�سيخ  وت��اب��ع 
نتاج �لتجارب، وما من �سعب يف هذ� �لعامل �نطلق 
من جتربته �خلا�سة �إل وكان بها ن�سج من ثقافات 
و�لفنون  ف��ال��ل��غ��ة  �لأخ������رى،  �ل�����س��ع��وب  وح��ك��اي��ات 
�لإن�ساين  �لإب��د�ع  �أ�سكال  من  وغريها  و�ملو�سيقى 
مل ت���اأت���ي ول���ي���دة ���س��دف��ة ���س��ان��ع��ه��ا، ب���ل ه���ي نتاج 
يوؤكد  وه��ذ� ما  و�لإب��د�ع��ات،  تبادل كبري للأفكار 
من  ويفتح  �لعاملية  �لثقافية  �مللتقيات  وقيمة  �أثر 
�لتو��سل  من  جديدة  �أ�سكال  على  �لباب  خللها 
و�لتفاهم و�حلو�ر«.من جهته �أكد �سعادة �أحمد بن 
ركا�ض �لعامري، رئي�ض هيئة �ل�سارقة للكتاب على 
�أن �لهيئة مت�سي يف ترجمة روؤية �ساحب �ل�سمو 
�لقا�سمي،  ب��ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����س��ي��خ 
تدعو  �لتي  �ل�سارقة،  �لأعلى حاكم  �ملجل�ض  ع�سو 

ج�سور  ومد  �لعاملية  �لثقافات  على  �لنفتاح  نحو 
�لإن�سانية،  �حل�������س���ار�ت  خم��ت��ل��ف  م���ع  �ل��ت��و����س��ل 
م�سري�ً �إىل حر�ض �لهيئة على نقل ر�سالة �ل�سارقة 
وم�سروعها �لثقايف �لذي �متد على ما يزيد على 
�أربعني عاماً من �جلهود و�لعطاء �ملتو��سلني من 

�أجل خدمة �لن�سان و�لرتقاء مبعارفه و�أفكاره. 
�ختيار  “�إن  للكتاب:  �ل�سارقة  هيئة  رئي�ض  وتابع 
تورينو  �سرف على معر�ض  �ل�سارقة �سيف  �إم��ارة 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب ت��ت��وي��ج وت��ك��رمي جل��ه��ود بذلتها 
�لإمارة طو�ل �ل�سنو�ت �ملا�سية بعد �أن حّلت �سيفاً 
معر�ض  مثل  ك��ربى  ثقافية  عاملية  �أح����د�ث  على 
نيودلهي �لدويل للكتاب ومعر�ض باري�ض �لدويل 
ممثًل  �للتينية  �ل��ق��اّرة  يف  م��رة  ولأول  للكتاب 
باولو  �ساو  معر�ض  يف  �خلليجي  و�ملنطقة  للعرب 
�لدويل للكتاب، لتجمع �لعامل باأ�سره على �لثقافة 

�لعربية �لأ�سيلة«. 
�أن  على  �ل�سارقة  �إم���ارة  �أك���دت  لطاملا  و�أ�ساف:” 
�لإبد�عي  �لعمل  �لثقافة و�لكتاب �سنو�ن جلوهر 
وخرب�ت  معارف  تعزيز  نحو  ومنطلق  �لإن�ساين، 
�لف��ر�د، وها هي وبعد تاريخ متو��سل من �لعمل 
�لدوؤوب ت�ستعد للحتفال بلقب �لعا�سمة �لعاملية 

كامل،  ع���ام  ط��ي��ل��ة   2019 ل��ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب 
���س��ّخ��رت ل��ه خم��ت��ل��ف �ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات فيها 
�لرية  �لفعاليات  من  �سل�سلة  وو�سعت  طاقاتها، 
عن  ح�سارية  �سورة  نقل  يف  ت�سهم  �لتي  و�لغنية 
باأ�سره«.  ل��ل��ع��امل  �ل�����س��ارق��ة  تعي�سه  �ل���ذي  �ل��و�ق��ع 
وتنظم �لإمارة خلل م�ساركتها يف �حلدث �سل�سلة 
�لتي  و�لنقا�سية  و�حلو�رية  �لأدبية  �جلل�سات  من 
ي��ق��وده��ا جم��م��وع��ة م���ن �مل��ب��دع��ني �لإم���ار�ت���ي���ني 
و�لعرب، حيث �سيكون زّو�ر وجمهور �ملعر�ض على 
نخبة  يقدمها  و�أدبية  �سعرية  �أم�سيات  مع  موعد 
من �لأدباء و�ل�سعر�ء، �إىل جانب �جلل�سات �لفكرية 
�أهم �ملنجز�ت �لثقافية �لتي قدمتها  �لتي تناق�ض 
�لثقافية  �ملبادر�ت و�لرب�مج  و��ستعر��ض  �لإم��ارة، 

�لتنموية �ملهمة �لتي تنطلق من �لإمارة. 
د. حبيب  �سعادة  �ملعر�ض  �مل�ساركني يف  �أب��رز  وم��ن 
�ل�����س��اي��غ، رئ��ي�����ض �حت����اد ك��ت��اب و�أدب�����اء �لإم�����ار�ت، 
�سلطان  و�لباحث  و�ملفكر  �مل��ل،  خلود  و�ل�ساعرة 
و�لكاتب  �مل��ط��ريي،  �سيخة  و�ل�����س��اع��رة  �لعميمي، 
ن��ا���س��ر �ل��ظ��اه��ري، و�ل��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن �سر�ي، 
غلوم،  حبيب  �لدكتور  �لإمار�تي  و�ملخرج  و�ملمثل 
و�ل�ساعر عبد �هلل �لهدية، و�لكاتب �سعيد حمد�ن، 

تورينو  معر�ض  �لبو�سعيدي.ويعّد  عمر  و�لكاتب 
 ،1988 �ل��ع��ام  دور�ت�����ه يف  �أوىل  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل����ذي 
و�أبرزها  �إي��ط��ال��ي��ا،  �لكتب يف  م��ع��ار���ض  �أك���رب  �أح���د 
�سنوياً  ي�ستقطب  �ل��ذي  �لأوروب����ي،  �ل�سعيد  على 
�أع�����د�د�ً ك��ب��رية م��ن �أمل���ع �ل��ك��ت��اب و�مل��وؤل��ف��ني، و�أهم 
دور �لن�سر �لأوروبية و�لعاملية �لذين ي�ستعر�سون 
حيث  �أي���ام،  خم�سة  م��د�ر  على  �لثقافية  جتاربهم 
فعالياته،  يف  �ل��و����س��ع��ة  بامل�ساركة  �حل���دث  يتميز 
و��سعة  �سر�ئح  قبل  من  ينظمها  �لتي  ون�ساطاته 
من �ملتخ�س�سني و�ملهنيني يف �لعديد من �ملجالت 

�ملرتبطة بالكتاب.
ي�سار �إىل �أن هيئة �ل�سارقة للكتاب بد�أت عملها يف 
�ل�ستثمار  ت�سجيع  2014، وتعمل على  دي�سمرب 
وتوفري  ح�ستها،  وزي��ادة  �لإبد�عية  �ل�سناعات  يف 
و�لثقايف  و�لفكري  �ملعريف  للتبادل  فكرية  من�سة 
و�لتاأكيد  و�ل��ث��ق��اف��ات،  و�حل�����س��ار�ت  �ل�سعوب  ب��ني 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ك��ت��اب و�أث������ره يف ن�����س��ر �ل���وع���ي يف 
م�سادر  وت��ن��وع  �لتقني  �ل��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  �ملجتمع 
�ملعرفة، و��ستقطاب �ملعنيني بقطاع �لثقافة بوجه 
عام و�لن�سر و�لطباعة و�لرتجمة و�لتوثيق بوجه 

خا�ض �إ�سافة �إىل ُكّتاب �لأطفال.

تقديرًا مل�سروعها احل�ساري وم�سريتها الثقافية 
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�ختتمت �لأو�ساط �لتعليمية و�لرتبوية و�لثقافية يف مملكة 
�مل�ستوى  على  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي  ت�سفيات  �لبحرين 
ب�سرى  �لطالبة  بتتويج  �لر�بعة،  �ل�سنوية  دورته  �لوطني يف 
بطلًة  �خل��ا���س��ة،  �لإمي���ان  م��ن مدر�سة  �أ���س��ريي،  �ملجيد  عبد 
�لع�سرة  �لطلبة  لتت�سدر  �ململكة،  م�ستوى  على  للتحدي 
�لأو�ئ�������ل ع��ل��ى �مل��م��ل��ك��ة و�ل���ذي���ن مي��ث��ل��ون خم��ت��ل��ف مد�ر�ض 

�لبحرين.
�لذي يتم منحه للمدر�سني  وذهب لقب “�مل�سرف �ملتمّيز” - 
�لطلب  ت�سجيع  على  �أ�سرفو�  ممن  �ملتميزين  و�لرتبويني 
يطالعونها  �لتي  �لكتب  وتلخي�ض  �ل��ق��ر�ءة  على  وتدريبهم 
جدحف�ض  مدر�سة  تفوقت  فيما  �سلمان،  �سعيد  زينب  �إىل   -
�لثانوية للبنات �سمن فئة مناف�سة �ملد�ر�ض يف حتدي �لقر�ءة 

�لعربي على م�ستوى �ململكة.

�لتحدي  لت�سفيات  �ل��ث��لث  �ل��ف��ئ��ات  يف  �لأو�ئ�����ل  وي�����س��ارك 
�مل�ستوى  على  �لنهائية  �لت�سفيات  يف  �لوطني  �مل�ستوى  على 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  دب��ي  ت�ست�سيفها  و�لتي  �لعربي، 
و�أو�ئل  �ملت�سابقني  �أو�ئل  �لعام، مب�ساركة  هذ�  �ملتحدة لحقاً 
�أن  �أنحاء �لوطن �لعربي و�لعامل، قبل  �ملد�ر�ض من خمتلف 
يتم تتويج بطل حتدي �لقر�ءة �لعربي يف دورته �لر�بعة للعام 

�لدر��سي بدبي.
من  �لعام  ه��ذ�  ن�سخة  باأبطال  �لفائزين  عن  �لإع���لن  و�أت��ى 
�لرتبية  وز�رة  ن��ظ��م��ت��ه  ح��ف��ل  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل����ق����ر�ءة  حت����دي 
باأو�ئل  للحتفاء  �ملنامة  �لعا�سمة  يف  �لبحرينية  و�لتعليم 
حت����دي �ل����ق����ر�ءة �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة، وتكرمي 
و�ملدر��ض،  و�مل�����س��رف��ني  �لطلبة  م��ن  و�مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل��ت��ف��وق��ني 
�لدكتور  �لبحريني  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  بح�سور  وذل��ك 

بن حمد�ن  �سلطان  �ل�سيخ  و�سعادة  �لنعيمي،  بن علي  ماجد 
، و  �لبحرين  ل��دى مملكة  �ل��دول��ة  �آل نهيان �سفري  ز�ي��د  بن 
منى �لكندميديرة �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية يف مبادر�ت حممد 
�لعام  �ملن�سق  �لنعيمي  �لعاملية، وعبد�هلل  �آل مكتوم  ر��سد  بن 
و�لإد�ريني  �مل�سوؤولني  من  وع��دد   ، �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  لتحدي 
�لعربي،  �لقر�ءة  يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وم�سروع حتدي 
و�مل�سرفني من  و�مل��د�ر���ض  وذويهم  �لطلبة  �أو�ئ��ل  �إىل  �إ�سافة 

خمتلف مناطق �ململكة.
و�إىل جانب بطلة �لتحدي على م�ستوى �ململكة ب�سرى عبد 
�ملجيد �أ�سريي، �سمت قائمة �لع�سرة �لأو�ئل يف حتدي �لقر�ءة 
�لعربي على م�ستوى �لبحرين كًل من نور علي �ل�سالح من 
من  ح�سن  حممد  وزي��ن��ب  للبنات،  �لثانوية  ���س��رتة  مدر�سة 
�سرب  �ل�سيد  وزي��ن��ب  للبنات،  �لإع���د�دي���ة  �ل�سناب�ض  مدر�سة 
�أحمد، من مدر�سة خولة �لثانوية للبنات، وتقي يحي خليل 
�سلمان  حممد  وزينب  للبنات،  �لثانوية  �ملعرفة  مدر�سة  من 
�سالح  عمار  و�سهد  للبنات،  �لثانوية  جدحف�ض  مدر�سة  من 
�لعريبي  ج��و�د  و�أحمد  للبنات،  �لثانوية  �لوفاء  مدر�سة  من 
�ل��غ��ز�يل �لإع���د�دي���ة، ون���دى عبد �ملنعم  م��ن مدر�سة �لإم���ام 
للبنات، وم�سطفى  �لإعد�دية  �سلمة  �أم  �خلويل من مدر�سة 

يو�سف �سلمان حممد من مدر�سة مدينة عي�سى �لثانوية.
وقال �سعادة �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي، وزير �لرتبية 
و�لتعليم يف �لبحرين: “�لقر�ءة فعل �إجناٍز ح�سارّي بامتياز، 
�حل�سارّي  �لتاريخ  �إّن  فكري.  ورق��ّي  معريف  بناء  فعل  لأّنها 
و�ل�سغف  �لعلم  وح��ّب  ب��ال��ق��ر�ءة،  د�ئ��م��ا  مقرتنا  ك��ان  لأمتنا 
�ملختلفة،  �مل��ي��ادي��ن  يف  و�لباحثني  �لعلماء  وك���رة  باملعرفة، 
م��ت��اأخ��رة عن  ب��اأّن��ه��ا  �ل��ي��وم  تو�سف  �لأمم  �أّن  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ركب �حل�سارة �إذ� كان بينها وبني قر�ءة �لكتب غربٌة وهجٌر 

وجفاء«.
و�أ�ساف: “لقد �ساهم حتدي �لقر�ءة �لعربي يف �إ�ساعة ثقافة 
وتر�سيخ ثقافة �ملطالعة و�إعادة �ملكانة و�لأهمّية  �أّمة “�قر�أ”، 
ة يف ع�سر  للكتاب وتفعيل وظيفة �لقر�ءة و�ملطالعة، وبخا�سّ
�لنفجار �ملعريف وتكنولوجيا �ملعلومات و�لفتنان مبا تعر�سه 
و�سائل �لإعلم من بر�مج ومو�د. كما �ساهم �لتحدي يف تربية 
�أجل  من  �ملطالعة  على  وت�سجيعه  �لكتاب،  حّب  على  �لن�ضء 
و�لإبد�ع  �لتفكري  على  وحّثه  معرفته  وبناء  مد�ركه  تو�سيع 

و�لبتكار بعيد� عّما تقّدمه �لكتب �لدر��سية �ملقّررة«.
يتطلبه  ممكن  جهد  ك��ّل  ن��ب��ذل  �أن  “علينا  معاليه:  و���س��دد 

توطني �لقر�ءة يف حياتنا، وهو �أمر يتطلب تغيري� جوهريا 
ور�سم  �ل��دو�ف��ع  ��ستثارة  يتطلب  كما  وعاد�تنا،  �سلوكاتنا  يف 
لتحقيق هذه  و�لوقت  �مل��ال  توفري  �إىل  بالإ�سافة  �لأه���د�ف، 

�ملهمة �لنبيلة«.
من جانبه، �أكد عبد�هلل �لنعيمي، �أن حتدي �لقر�ءة �لعربي 
�أ�سبح يف عامه �لر�بع منظومة متكاملة لغر�ض ثقافة �لقر�ءة 
و�لأجيال  �ل��ن�����ضء  يف  و�مل��ع��ريف  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�مل��ط��ال��ع��ة 
يحقق  بذلك  وه��و  �لعربي،  �لوطن  م�ستوى  على  �ل�ساعدة 
وعلمياً،  معرفياً  �لطلبة  وت��اأه��ي��ل  �إع���د�د  جم��ال  يف  �أه��د�ف��ه 
وتر�سيخ ثقافة �لهتمام بالكتاب، ومتكني �ملليني من �لن�ضء 
و�ل�سباب �لعربي باحلرف و�لكلمة و�لفكر، لي�ساهمو� يف تقدم 

�ملجتمعات �لعربية ورفد م�سرية �حل�سارة �لإن�سانية.
�أعد�د  رف��ع  يف  �لبحرين  مملكة  “جناح  �لنعيمي:  و�أ���س��اف 
�لطلبة �مل�ساركني يف حتدي �لقر�ءة �لعربي باأكر من �أربعة 
وطالبة  طالب  �أل��ف   94 ليتجاوز  �ل��ر�ب��ع  عامه  يف  �أ�سعاف 
خمتلف  بني  �حلثيث  و�لتعاون  �مل�سرتكة  �جلهود  ثمرة  هو 
يف  و�ملد�ر�ض  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ر�أ�سها  وعلى  �لأط��ر�ف 
فعالية  �لعربي  �لقر�ءة  �أ�سبح حتدي  �لبحرين حتى  مملكة 
�أبطال  و�خ��ت��ي��ار  �آخ����ر.  ب��ع��د  ع��ام��اً  �لطلبة  يرتقبها  �سنوية 
�ل��ت��ح��دي �ل���ي���وم ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل��ب��ح��ري��ن ه���و حل��ظ��ة فخر 
و�عتز�ز ملد�ر�سهم ومعلميهم وم�سرفيهم وذويهم و�أقر�نهم، 
يف  �لتناف�سي  �لبحرينيني  �لطلبة  �أد�ء  مت��ّي��ز  ت��وؤك��د  لأن��ه��ا 
�لنتائج  �أن  �إىل  �لتح�سيل �لقر�ئي و�ملعريف �لهادف.” ولفت 
للعام  �ل��ع��رب��ي  �ل���ق���ر�ءة  حت���دي  ي�سجلها  �ل��ت��ي  �ل�ستثنائية 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لروؤية  ثمرة  �لتو�يل هي  على  �لر�بع 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�أطلق ه��ذ� �مل�سروع  �ل��ذي   ، “رعاه �هلل”  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي 
�ملعريف �لأكرب عربياً، بهدف �لرتقاء بو�قع �لقر�ءة و�لتعليم 
�لعربي،  �ل�سباب  وطاقات  ق��در�ت  وتعزيز  �لعربي،  �لعامل  يف 
و�لثقافة  و�مل��ع��ارف  بالثقة  مت�سّلحًة  �ل��غ��د،  �أج��ي��ال  ومتكني 
�إىل حمرك  �مل��ع��رف��ة  ق���ادرة على حت��وي��ل  لتكون  و�لط����لع، 

لعملية تنمية �ساملة وم�ستد�مة.
و���س��ه��دت �ل�����دورة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن حت���دي �ل���ق���ر�ءة �ل��ع��رب��ي يف 
�لتحدي  مناف�سات  خا�ض  حيث  متميزة،  م�ساركة  �لبحرين 
327 مدر�سة من  م��ن  �أل���ف ط��ال��ب وطالبة   94 م��ن  �أك���ر 
خمتلف مناطق �ململكة. كما �سارك 1200 م�سرف وم�سرفة 
يف تدريب �لطلبة �مل�ساركني ومتابعة �أد�ئهم وتوجيههم حول 

يف  �لت�سفيات  وخ��و���ض  ملخ�ساتهم  لإع���د�د  �ل��ط��رق  �أف�سل 
خمتلف مر�حل �لتحدي وحتقيق �ل�ستفادة �ملثلى من �ملو�د 

و�ملو�سوعات �لتي يقروؤون عنها.
وع��ل��ى م��دى �ل��ع��ام �ل��در����س��ي، و�ك��ب��ت �ل��ع��دي��د م��ن �ملد�ر�ض، 
مب�ساندة من وز�رة �لرتبية ومديريات �لتعليم يف �لبحرين، 
م�ستوى  على  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي  وت�سفيات  فعاليات 
و�لفعاليات  �لرب�مج  متنوعة من  بتنظيم جمموعة  �ململكة، 
�لطلبة  م��ن  �لأك���رب  �ل��ع��دد  �سجعت  كما  و�ملعرفية  �لقر�ئية 
يف  ذوي��ه��م  �إ���س��ر�ك  على  وعملت  �ل��ت��ح��دي،  يف  �مل�ساركة  على 
ح�سور  وتر�سيخ  للطلبة  �لقر�ئية  �لأن�سطة  حتفيز  عملية 
وحياتهم  �ملدر�سي  حت�سيلهم  يف  و�ملعرفة  و�ملعلومة  �لكتاب 

�ل�سخ�سية.
�لأك��رب من  �لعربي  �لقر�ءة  �مل�ساركة يف حتدي  وت�سكل هذه 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل��ب��ح��ري��ن، م��ن��ذ �لن��ط��لق��ة �لأوىل 
لتحدي �لقر�ءة �لعربي عام 2015. وبعد �أن �سهدت �لدورة 
147 مدر�سة،  �ألف طالب وطالبة من   17 �لأوىل م�ساركة 
 292 �أل��ف طالب من   53 �ملا�سية م�ساركة  �ل��دورة  �سجلت 
مدر�سة، لتتجاوز هذ� �لعام 94 �ألفاً من 327 مدر�سة، وهو 
ما ي�ساوي �أربعة �أ�سعاف �لدورة �لأوىل من عدد �مل�ساركات يف 

حتدي �لقر�ءة �لعربي على م�ستوى مملكة �لبحرين.
�ل�سمو  �أطلقه �ساحب  �لذي  �لعربي  �لقر�ءة  ويهدف حتدي 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم عام 2015 �إىل �ل�ستثمار 
ث��ق��اف��ي��اً ومعرفياً،  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  �ل�����س��اب��ة يف  �لأج���ي���ال  يف 
كاأ�سلوب  و�إر�سائها  �لعربية،  باللغة  �لقر�ءة  ثقافة  برت�سيخ 

حياة لديهم.
وبعد �أن ��ستقطبت دورته �لأوىل �أكر من 3.5 مليون طالب 
من خمتلف �أنحاء �لعامل �لعربي، وت�ساعف �لرقم ليتجاوز 
7.4 مليون يف �لدورة �لثانية من �لتحدي، وتخطى يف دورة 
�لعام �ملا�سي حاجز 10 مليني طالب من 44 دولة عربية 
ر�سمياً  �مل�ساركة  باب  �لعاملية، وفتح  �إىل  و�أجنبية بعد حتوله 

للطلبة �لعرب �ملقيمني خارج �لوطن �لعربي.
�مل�ساركة بعد �لإع��لن عن  �لنهائية للدول  �لت�سفيات  وتقام 
يف  �ملتميزين  مل�ساركة  متهيد�ً  منها،  كل  يف  �لتحدي  �أب��ط��ال 
من  لح��ق  وق��ت  يف  دب��ي  يف  �ستقام  �لتي  �لنهائية  �ملناف�سات 
�لعربي  �لقر�ءة  حتدي  بطل  �ختيار  �إىل  و�سوًل  �لعام،  هذ� 
يف ن�سخته �ل�سنوية �لر�بعة �سمن �حتفالية ختامية حا�سدة 

�أ�سبحت موعد�ً �سنوياً مرتقباً يف دبي.

الطالبة ب�شرى عبد املجيد بطلة البحرين يف حتدي القراءة العربي
- اأكرث من 94 األف طالب وطالبة خا�س�ا التحدي يف مدار�سها

- عدد الطلبة البحرينيني امل�ساركني يف التحدي
 ت�ساعف اأكرث من اأربع مرات خلل اأربع �سن�ات

- عبداهلل النعيمي: جناح مملكة البحرين يف رفع اأعداد الطلبة امل�ساركني يف حتدي القراءة العربي 
باأكرث من اأربعة اأ�سعاف يف عامه الرابع ليتجاوز 94 األف طالب وطالبة ه� ثمرة اجله�د امل�سرتكة

اأحمد بن ركا�ض العامري: الثقافة والكتاب 
�سن�ان جل�هر العمل الإبداعي الإن�ساين 

ال�سيخ فاهم القا�سمي: الثقافة نتاج 

التجارب ورابط اأ�سا�سّي بني ال�سع�ب 

- البحرين تتّ�ج بطل حتدي القراءة العربي وتكّرم 
الطلبة وامل�سرفني واملدار�ض املتميزة على م�ست�ى اململكة

- الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي: لقد �ساهم حتدي القراءة العربي يف اإ�ساعة 
ثقافة اأّمة “اقراأ”، وتر�سيخ ثقافة املطالعة واإعادة املكانة والأهمّية للكتاب
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يف  ت�ساركني  �لذي  فيكي"  "جمنون  م�سل�سل  طاولت  كثرية  �نتقاد�ت   •
بطولته وُيعر�ض على �سا�سة LBCI، ملاذ� بر�أيك؟

�أحّبه كثري�ً و�سعيدة بنجاحه �لذي  -)جمنون فيكي( هو م�سل�سل در�مي 
�أن  �ل�سارع. ومن �لطبيعي  �ألتقيهم يف  �لذين  �لنا�ض  مل�سته من ردود فعل 
يحب �لبع�ض هذ� �مل�سل�سل، ول يرغب مب�ساهدته �آخرون، ومع �أنني �أحرتم 

كل �لآر�ء، لكنني ل �ألتفت �ىل �لنقد �لفارغ، و�لذي ل يحمل �أي قيمة.
�هتماماً؟ تعريينها  �لنتقاد�ت  • و�أي 

- �أكر ما ي�سايقني، �لقول باأنني �هتممت مبظهري وملب�سي على ح�ساب 
�مل�سل�سل  دوره��ا يف  �ألعب  "كلر�" �لتي  �أن  �أقّدمها، علماً  �لتي  �ل�سخ�سية 
مهوو�سة  �أزي���اء،  جملة  �ساحبة  لأنها  �لأن��اق��ة،  منتهى  يف  تظهر  �أن  يجب 
باملو�سة وُتلّقب بال� "فا�سيني�ستا"، و�لنا�ض يلحقونها يف �ل�سارع ليلتقطو� 
معها �ل�سور �لتذكارية، وكل ذلك لأنها �سخ�سية م�سهورة يف عامل �لأزياء. 
ه��ذ� هو  �لف�ساتني.  �أجمل  ب��ارت��د�ء  دوم��اً  "�سام" يطالبها  �أن حبيبها  كما 

�سبب �هتمامي مبلب�سي يف �مل�سل�سل، حال كل �لفتيات �للبنانيات.
يف  �مل�ساركني  �ملمثلني  من  عدد  �أد�ء  �سمل  �لذي  �لنقد  عن  ماذ�  •  لكن 

�مل�سل�سل؟
ل ممثًل  - ل ميكن �أي عمل فّني �أن ينال ر�سى �جلميع، فهناك من يف�سّ
للدور  �أد�ئ��ي  �مل�ساهدون  �أحّب  �إيّل،  وبالن�سبة  و�لعك�ض �سحيح.  �آخر،  على 

لأنني �أظهر على طبيعتي.
�لتو��سل  مو�قع  ُتكتب عنك عرب  �لتي  �ل�سلبية  �لتعليقات  تتابعني  • �أل 

�لجتماعي؟
- ل �أتابع مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �أبد�ً.

�ل�سبب؟ • وما 
-)�ل�سحرورة( �سباح قبل رحيلها، كانت قد �أ�سدت �إيّل ن�سيحة باأّل �ألتفت 
�سعيدة  �أنني  و�أك��رر  �ملفيد.  �ملخت�سر  منه  �آخ��ذ  بل  عني،  يقال  ما  كل  �ىل 
جد�ً بنجاحي، ول �أكرتث لأي كلم �سيئ يرتّدد حول م�سل�سلي، لأن هناك 

�أ�سخا�ض حاقدين، ونب�ض �ل�سارع هو �لذي يوؤكد جناح �لعمل فني ول 
�سيء �سو�ه.

غرّيت  جت��م��ي��ل  جل���ر�ح���ات  خ�سعت  �أن����ك  ت����رّدد   •
على  �ل��ق��درة  �أفقدتك  وبالتايل  وجهك،  ملمح 

�لتعبري من خللها يف �أثناء �لتمثيل...
- ل �أعرف ملاذ� يرّكزون علّي بالذ�ت، علماً �أن 

جلر�حات  �ل��ي��وم  يخ�سعن  �ل��ع��امل  ن�ساء  ك��ل 
جتميل، فما �لعيب يف ذلك؟ ومع ذلك �أنا 

�أحرتم �آر�ء �جلميع.
جتربتك  ل��ي�����ض  ف��ي��ك��ي(  )جم���ن���ون   •

�لأوىل يف �لتمثيل، فماذ� عن �أعمالك 
�لفنية �ل�سابقة؟

�أن �ساركت يف بطولة  لقد �سبق يل 
يف  وكذلك   ،"707 "غرفة  فيلم 
�سايعني"  "�سايعني  م�سل�سلَي 

فاأنا  و�لعط�سانة"،  و"�لبحر 
�أحب �لتمثيل كما �لغناء.

فرتة،  ق��ب��ل  م�سر  زرِت   •
للم�ساركة  رين  حت�سّ ه��ل 

يف عمل فّني جديد؟
�أخ�����ري�ً  ع- ُر������ض ع���ل���ّي 

م�سل�سل م�سري، لكن 
تز�ل  ل  �مل��ف��او���س��ات 

يف بد�يتها، وكل ما 
�إن  قوله  ميكنني 

�لعمل �سُيعر�ض خارج �ملناف�سة �لرم�سانية.
�أخرى؟ م�ساريع  من  • وهل 

ر حالياً ل� "�سيتكوم" لبناين، من كتابة د�ليا حد�د و�إخر�ج رندىل  - �أح�سّ
قديح، و�سنبد�أ ت�سويره قريباً.

�لغناء؟ من  �أنِت  • و�أين 
"جمنون فيكي" �لذي �أخذ من  - �بتعدت عن �لغناء لن�سغايل مب�سل�سل 
وقتي �لكثري، فمعظم �مل�ساهد مت ت�سويرها ما بني منزيل �خلا�ض ومنزل 
دوري،  لتاأدية  �لت�سوير  فرتة  ط��و�ل  �ملنزل  مللزمة  ��سطرين  مما  �أهلي، 

وبالتايل للرتحيب بكل �ل�سيوف-�مل�ساركني يف �مل�سل�سل.
جديدة؟ لأغنية  رين  حت�سّ • �أل 

- بلى، �أ�ستمع حالياً لعدد من �لأغنيات 
باللهجة �مل�سرية، و�ساأختار و�حدة 

منها لأ�سدرها قريباً، لأنني 
�مل�سري  �أح���ب ج��م��ه��وري 

�ل����������������ذي ي��������ق��������ّدرين 
وي���ح���رتم���ن���ي ومل 

ين�سني يوماً.
من  �أفهم   •

�أن  كلمك 
ير  لت�سو �

منزل  يف 

�أهلك يعني �أنك �أ�سبحت على وفاق تام معهم بعد خلفات عميقة...
- مل �أخ��ت��ل��ف ي��وم��اً م��ع �أه���ل و�ل����دي، و�مل�����س��اك��ل �ل��ت��ي ك��ن��ت �أحت����دث عنها 

حم�سورة بيني وبني و�لدتي.
�ل�سبب؟ ما  و�لدتك،  على  ناقمة  �أنك  مر�ر�ً  • �سّرحت 

�أنافق و�أع��رّب عّما  �إن�سانة و�قعية، ل  �إنني  - ل، ل�ست ناقمة على �أمي، بل 
�إر�دتنا  خ��ارج��ة ع��ن  و�ل��دت��ي، لكّن ظ��روف��اً  �أك���ره  �أن��ا ل  ب��ه ب�سدق.  �أ�سعر 
��سطرتني للعي�ض يف د�ر للأيتام، فبعد وفاة و�لدي، تزوجت �أمي وتخّلت 

عّنا... فالأم يف ر�أيي لي�ست من تنجب، بل �لتي ترّبي.
�لزو�ج... �أبو�ب  على  �أ�سبحت  �أنك  • �سمعنا 

- �أنوي �لزو�ج قريباً من رجل �أعمال لبناين، لكنني لن �أُقيم حفل زفاف 
كبري�ً، بل حفًل يقت�سر على عدد قليل من �ملدعوين.

�لأبي�ض؟ �لزفاف  ف�ستان  ترتدي  • �ألن 
ني وحدي، و�أرغب يف �أن �أت�ساركه مع  - ل، فهذ� �حلدث يخ�سّ
�لعر�ض فلطاملا  بالن�سبة �ىل ف�ستان  �أما  �إيّل،  �لنا�ض  �أقرب 
�رت��دي��ت��ه يف ع��رو���ض �لأزي�����اء �ل��ت��ي ق��ّدم��ت��ه��ا، ولذلك 
�لأ�سخا�ض  م��ن  ع���دد�ً  ي�سم  ب�سيطاً  ح��ف��ًل  �ساأقيم 

�لذين يحّبونني.
و�أّماً؟ زوجة  لتكوين  نف�سياً  موؤهلة  �أنت  • وهل 

- دور �ملر�أة يف �حلياة �أن تكون زوجة و�أّماً، و�أحلم 
�أّم���اً، و�أخ���ري�ً وج��دت �ل�سريك  ب��اأن �أ�سبح  د�ئ��م��اً 
�مل��ن��ا���س��ب �ل����ذي �أن�����وي ت��اأ���س��ي�����ض ع��ائ��ل��ة �سغرية 

و�سعيدة معه.
�لرب�مج؟ تقدمي  �ىل  تعودي  �أن  ميكن  • هل 

ولبنان،  م�سر  يف  برنامج  من  �أك��ر  قّدمت   -
ُعر�ست  �ذ�  لكن  للتمثيل،  متفرغة  وحالياً 
ع��ل��ّي ف��ك��رة ب��رن��ام��ج مم��ي��زة ف��ل��ن �أم���ان���ع يف 

تقدميها.
�لنجمات  �أع������م������ال  ����دي����ن  ت����رت�����سّ ه�����ل   •

�لأخريات؟
- بطبعي �أنظر د�ئماً �ىل �لأم��ام، ول�ست 
�لفنية،  و�لغرية  �ملناف�سة  بفكرة  �سغوفة 
�لأف�سل  لأق�������ّدم  �أد�ئ�������ي  يف  �أرّك�������ز  ب���ل 

جلمهوري.
من  �مل��ادي  �لك�سب  �ىل  ت�سعني  وه��ل   •

ور�ء �لفن؟
�أولوياتي،  يت�سّدر  ل  لكنه  �سروري،  �ملال   -
�إب��ر�ز موهبتي  و�أه��دف �ىل  �لفن  �أع�سق  لأنني 

من خلل �لأعمال �لتي �أقّدمها للجمهور.
هذ�  فهل  �نطو�ئية،  �سخ�سية  �لبع�ض  • ير�ك 

�سحيح؟
�سد�قات  ويل  �ل��ن��ا���ض  جميع  �أح���ب  �أن���ا  ل،   -
كثرية. ل �أحب �لعزلة �أبد�ً، ول ميكن �أن �أعي�ض 

بعيد�ً من �لعائلة و�لأ�سدقاء.
نف�سك؟ مع  مت�ساحلة  �أنت  • هل 

�أبعد  �ىل  نف�سي  م��ع  مت�ساحلة  �أن���ا   -
�مل����ق����ّرب����ني مني،  ك����ل  �حل��������دود وم�����ع 
�أقوم  خطوة  كل  بعد  نف�سي  و�أحا�سب 
�جلميع  م��ع  مت�ساحمة  �أن��ن��ي  كما  ب��ه��ا، 
و�أقبل �لعتذ�ر، و�أجتّنب �خللفات مع 
�لآخرين، لأن �حلياة ق�سرية ونعي�سها 

مرة و�حدة.

يارا ُتطِلق عطرها اخلا�ص.. 
�هذه احلكمة التي اأحّبتها

ن�سرت �لفّنانة يار� �سورة لها عرب ح�سابها على موقع �ل�سور "�ن�ستغر�م"، 
)حكمة  تعليقها:  يف  فقالت  �إعجابها.  نالت  �أّن��ه��ا  �أّك���دت  بحكمة  و�أرفقتها 
�ملُمَتِلئة،  �لأو�ين  م��ن  �أك���ر  �َسّجة  حُت���ِدُث  �ل��ف��ارغ��ة  �لأو�ين  �أعجبتني.. 
وكذلك �لب�سر ل يحدث �سّجة �إّل ذوو �لعقول �لفارغة.. فل ت�سّيع وقتك 

باملجادلة معهم(.
و�نهالت �لتعليقات من جمهورها وحمبيها موؤّكدين على �إعجابهم �ل�سديد 

باحلكمة �لتي ن�سرتها.
مع  تعاونها  �إع���لن  ب�سدد  ي��ار�  �أّن  �ل�سحافية  �لتقارير  م��ن  ع��دد  وك�سف 
كرم،  جن��وى  �للبنانية  �لأغنية  �سم�ض  معها  تعاونت  �لتي  نف�سها  �ل�سركة 
�لعطر  �ختارت  بعدما  �ملقبلني،  �ليومني  خلل  �خلا�ض  عطرها  لإط��لق 

�لذي ينا�سبها.
على �جلانب �لآخر، غّنت يار� يف حفلها �لأخري لفريق )بر�سلونة( �لإ�سباين 
�أغنية )حبيبي بر�سلونة( وهي مم�سكة بعلم �لفريق، �حتفاًل بالفوز، ون�سرت 
�لفيديو عرب �سفحتها �لر�سمية على )�ن�ستقر�م(، وعّلقت عليه: (من حفلة 
مبارح �لأ�سطورّية يلي �حتفلنا فيها لأّول كل�سيكو ومن وحي �ملنا�سبة كنت 

متوّقعة نتيجة �ملبار�ة �لليلة كالعادة فقلت نحتفل على طريقتنا(.

 االإعالمية عال الفار�ص ممثلة 
يف )�شرب العذ�ب(

�لأردين  �لتلفزيون  �سا�سة  على  �ل��ف��ار���ض،  ع��ل  �لأردن��ي��ة  �لإع��لم��ي��ة  تطل 
خلل �سهر رم�سان، ولكن هذه �ملرة كممثلة يف �مل�سل�سل �لرم�ساين )�سرب 

�لعذوب(.
)�سرب �لعذوب( م�سل�سل بدوي للمنتج ع�سام حجاوي من تاأليف �لكاتبة 

�سارة �سو�ر �لذهب و�إخر�ج حممد.
م��ن��ه��م: عل  �لفنانيني  م��ن  ع���دد  �ل���ع���ذوب(  )���س��رب  م�سل�سل  وي�����س��ارك يف 
، عبري عي�سى،  ، عل م�ساعني  ، ح�سن خماي�سة  �لربيحي  و�سام  �لفار�ض، 
حممد �لعبادي، جولييت عّو�د، جميل عّو�د، حممد �ل�سمور، �سهري فهد، 
�ساكر جابر، ر�نيا فهد، عبد �لكرمي �جلر�ح، رفعت �لنجار، د�وود جلجل، 
عبا�سي،  غ��ادة  هنيدي،  ه�سام  ثلجي،  ريناد  �لقو��سمي،  �لكرمي  عبد  منيا 
�بر�هيم �بو �خلري، ماجد �لزو�هرة، طارق �ل�سو�بكة، �سهاب �حلجاج، �حمد 
ده�سان، حممد �جليز�وي، منيب �لق�ساة، �سلح �خلو�لدة، �أمين ع�سايلة، 

حممد �لقر�لة.

�ستغيب عن رم�سان هذا العام

نيللي كرمي تتحدى نف�شها 
�تناف�ص ناتايل بورمتان

هي  باليه،  ور�ق�سة  عادية  ممثلة  لي�ست  ك��رمي  نيللي 
بل  منطية  �أدو�ر�ً  تقدم  ل  �لكلمة  معنى  بكل  فنانة 
عن  كلياً  يختلف  ج��دي��د  بعمل  تده�سنا  م��رة  ك��ل  يف 
�أعمالها �ل�سابقة و�عتدنا �أن نتابعها يف م�سل�سلتها 
�لتلفزيونية  �أعم������الها  �أه�����م  وم��ن  �لرم�س����انية 
�لفنانة  ب��رف��ق��ة   )2014( �لن�سا  �سجن  م�سل�سل 
�ل�سيطرة  حت����ت  وم�����س��ل�����س��ل  درة،  �ل��ت��ون�����س��ي��ة 
 )2017( �سعر  لأعلى  وم�سل�سل   )2016(
م�سل�سل  �أعمالها  و�آخ���ر  زي��ن��ة،  �ملمثلة  م��ع 

�ختفاء )2018(.
رم�سان  ع��ن  �ستغيب  نيللي  �أن  �سحيح 
هذ� �لعام لكنها �ستتحدى نف�سها يف عمل 

جديد لي�ض كغريه،
م�سرحية  يف  ومت���ث���ل  �ل���ب���ال���ي���ه  ����س���رتق�������ض   
�لذي   Black Swan فيلم  م��ن  م�����س��ت��وح��اة 
�أو�سكار  جائزة  ب��ورمت��ان  ناتايل  �لنجمة  عنه  نالت 

كاأف�سل ممثلة.
 مت �لتفاق على توفري تقنيات م�سرحية خا�سة ل�سمان 

ظهور نيللي كرمي بطريقة مميزة ت�ساهي عرو�سها �ل�سابقة كنجمة 
�أح��د�ث م�سل������سل  �ل��دور �سمن  لنف�ض  باليه، وتختلف عن تقدميها 

،2017 �سعر" عام  "لأعل���ى 
 مع فارق �أن نيللي �ستقوم بدوري �لبجعة �لبي�ساء و�لأخرى �ل�سود�ء، 

بنف�ض �لعر�ض.
تاأك�����يد  بك����ل  لن������ا  و�ستق�����دم  �ختيار�ته������ا  يف  ذك����ية  فع������ًل  نيلل������ي 
�آن وهذه  و�لتمثيلية يف  تظهر فيه قدر�تها �جل�سدية  عمًل متميز�ً 
�ملرة عرب متا�ض وتو��سل مبا�سر مع �جلمهور وهذ� هو جوهر ر�سالة 

�مل�سرح.
�إخر�ج  2010 من  " black swan" عر�ض عام  �أن فيلم  يذكر 
وميل  كا�سل،  فين�سنت  بورمتان،  ناتايل  وبطولة  �أرنوف�سكي،  د�ري��ن 
�أف�سل  ن��ات��ايل بجائزة  �أو���س��ك��ار، وف���ازت  4 ج��و�ئ��ز  ل���  كوني�ض، ور���س��ح 

ممثلة.
 وتدور �أحد�ثه حول ر�ق�سة بالية حتلم باأن ت�سبح �لر�ق�سة �لأوىل 
�لبجع"  "بحرية  عر�ض  بطولة  لتقدمي  تر�سيحها  ويتم  للفرقة، 
ولكنها ت�سادف �أزمة نف�سية ب�سبب عدم قدرتها على �إظهار �جلانب 
�ل�سرير للبجعة �ل�سود�ء، وتتعر�ض ل�سغوط قا�سية من �ملخرج وبقية 

�ملناف�سات على �لدور، لتتقن دور �ل�سر بالنهاية.

التمثيل، حيث  اأن تخ��ض غمار  اأن الفنانة رول �سعد قررت  يبدو 
بط�لته  تتقا�سم  الذي  فيكي)  (جمن�ن  م�سل�سل  حاليًا  لها  ُيعر�ض 
مع الفنان ي�ري مرقدي، كما ت�ستعد لتقدمي (�سيتك�م) يف الفرتة 
عن  خلله  حتدثت  حــ�ار  يف  �سعد  رول  النجمة  وقالت  املقبلة. 
الفنية  ن�ساطاتها  وعــن  هــذا،  م�سل�سلها  طاولت  التي  النتقادات 

وزواجها املنتظر.

ل اأكرتث لأي كلم �سيئ يرتّدد ح�ل  )جمن�ن فيكي(

ر�ال �شعد: ل�شت �شغوفة بفكرة 
املناف�شة �الغرية الفنية
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هذه االأد�ية توؤدي اإىل زيادة �زنك
 �أ�سارت جملة )�أبوتيكن �أوم�ساو( �لأملانية �إىل �أن �لأدوية تهدف �إىل جعل 
زيادة  يت�سبب يف  �لأدوي���ة رمب��ا  بع�ض  �أن  �إل  �أف�سل،  �مل��رء يف حالة �سحية 

�لوزن.
عمليات  من  �حل��د  على  تعمل  �لأدوي���ة  بع�ض  �أن  �لأملانية  �ملجلة  و�أ�سافت 
�لأي�ض و�لتمثيل �لغذ�ئي، �أو ت�ساعد على حتفيز �ل�سهية، وزيادة �لرغبة يف 

تناول �لطعام، ما يوؤدي �إىل �ل�سمنة وزيادة �لوزن.
ذ�ت  و�لعقاقري  �ل�سكري،  �أدوي���ة  �ل���وزن،  زي���ادة  ت�سبب  �لتي  �لأدوي����ة  وم��ن 
�لتاأثري �لنف�سي �أو �لعقلي، كما ميكن مل�ستح�سر�ت �لكورتيزون وحا�سر�ت 
بيتا، �أن توؤدي �إىل زيادة �لوزن، ول يتعني على �ملر�سى يف مثل هذه �حلالت 
�ملخت�ض  �لطبيب  ��ست�سارة  يجب  ولكن  �آل��ي��اً،  �لأدوي���ة  تناول  عن  �لتوقف 

لتقليل �جلرعة �أو لتعوي�ض �ملادة �لفعالة باأخرى.

تدخني االأب قد ي�شبب 
م�شاكل يف قلب اجلنني

ت�سري در��سة جديدة �إىل �أن تدخني �لآباء ولي�ض �لأمهات فح�سب قد يزيد 
ن�سبة تعر�ض �لأجنة للإ�سابة مب�ساكل يف �لقلب.

وقال �لطبيب جيابي كني من كلية �ل�سحة �لعامة بجامعة �سنرت�ل �ساوث 
للرجال  ”ينبغي  �لدر��سة  يف  �مل�ساركني  �أح��د  وه��و  بال�سني،  �سا  ت�سانغ  يف 
كبري  م�سدر  �لآب���اء  �لتدخني…  عن  يقلعو�  �أن  �آب��اء  �سي�سبحون  �لذين 
للتدخني �ل�سلبي بالن�سبة للحو�مل بل ويبدو �أنهم �أكر �سرر� على �لأجنة 

من �لن�ساء �ملدخنات �أنف�سهن“.
ولطاملا كان معروفا �أن تدخني �لن�ساء �حلو�مل يزيد خطر �إ�سابة �لأجنة 
يف طور �لنمو مب�ساكل �سحية مبا يف ذلك �لولدة �ملبكرة و�لوزن �ملنخف�ض 
عند �لولدة و�لعيوب �خللقية. لكن خطر �لإ�سابة مب�ساكل يف �لقلب على 
�ملحتمل  �ل��ت��اأث��ري  وك��ذل��ك  ذ�ت���ه  بالقدر  و��سحا  يكن  مل  �خل�سو�ض  وج��ه 

لتدخني �لآباء �ملنتظرين.
�أحد  ت��دخ��ني  ب�سبب  �ل��ق��ل��ب  يف  مب�ساكل  �جل��ن��ني  �إ���س��اب��ة  خ��ط��ر  ولتقييم 
125 در����س��ة �سابقة  �أع���اد ك��ني وزم����لوؤه حتليل ب��ي��ان��ات م��ن  �ل��و�ل��دي��ن، 
�سملت يف �ملجمل قر�بة 8.8 مليون �أب و�أم يف جميع �أنحاء �لعامل. وبحثت 
�أثناء فرتة  �لآباء  �لأمهات �حلو�مل وتدخني  �لدر��سات يف م�ساألة تدخني 

�حلمل وتعر�ض �حلو�مل للتدخني �ل�سلبي.
ومن بني �لأطفال �لذين ولدو� لآباء و�أمهات �سملتهم �لدر��سات، كان نحو 

�لقلب. يف  م�ساكل  من  يعانون   137600
من  للوقاية  �لأوروب��ي��ة  �ل��دوري��ة  يف  ن�سر  �ل��ذي  �جلديد  �لتحليل  وخل�ض 
�إ�سابة  �أن تدخني �لأبوين مرتبط ب�سكل كبري بخطر  �إىل  �أمر��ض �لقلب 
�لأجنة مب�ساكل يف �لقلب و�أن ن�سبة �خلطر تزيد بو�قع 25 يف �ملئة عندما 

تدخن �لأمهات �أثناء �حلمل.
وتزد�د قوة هذه �ل�سلة عندما يدخن �لآباء. فمقارنة بالأجنة �لتي ل يدخن 
�آباوؤها و�أمهاتها، كانت �أجنة �لآباء �لذين يدخنون �أثناء �حلمل �أكر عر�سة 
بن�سبة 74 يف �ملئة للإ�سابة مب�ساكل يف �لقلب عند �لولدة بينما يت�ساعف 

�لتاأثري �إىل �أكر من �ملثلني عند تعر�ض �لأمهات للتدخني �ل�سلبي.

- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكرب�ن على اجل�سم ؟
عندما يخرج ثاين �ك�سيد �لكربون من ج�سم �لن�سان فانه يفقد من 

. لذلك  نتجه  �ليوم  يف  جر�ما   85 �إىل   75
- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتني ؟

يتبخر من �لرئتني يوميا ما بني 150 - 500 جر�م من �ملاء. 
- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟

يحتوي ماء �لبحر على كمية كبرية من �لملح ت�سل ن�سبتها �إىل 35 
جر�ما يف كل ليرت وي�سكل ملح �لطعام منها 27 جر�ما .

�لأ�سخا�ض  كبد  من  �أ�سخم  �أو  �أ�سمن  يكون  �لكحول  على  �ملدمنني  �لأ�سخا�ض  عند  �لكبد  �أن  تعلم  • هل 
�أ�سباب  وهناك  �لكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكر�ت  َي�سُمن  �لكبد  لأن  مدمنني  �لغري 

�أخرى لت�سّمع �لكبد ولكن �لإدمان يف مقدمتها.
�حليو�نات  من  �لكثري  كبد  �أن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرة  و�حد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • �لكبد 

ي�ستعمل كعلج فّعال لفقر �لدم �خلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  �أكر  �لأربعني  �أو  �لثلثني  �سن  تخّطو�  �لذين  �لرجال  �أن  تعلم  • هل 

تزيد  �لدهون  �أن  هو  و�ل�سبب  �ملر�رية  �حل�ساة  تكّون  �ىل  يوؤّدي  �لطعام  يف  �لدهون  كرة  �أن  تعلم  • هل 
�مل��ر�رة لفرتة طويلة من �حل�سيات  من ن�سبة �لكول�سرتول وهذ� �لأخري هو من بقاة �حل�سيات و�ن عانت 

فاأنها قد توؤّدي �ىل ��سابتها بال�سرطان.
325غم  فهو  �ملتو�سط  وزنه  �أما   . �أبعاده  وكذلك  �آخر  �ىل  �سخ�ض  من  يختلف  �لقلب  حجم  �أن  تعلم  •هل 

بالن�سبة للرجال �أما متو�سط وزنه عند �لن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�سم ووزنه.
�أو 37843200  �أو .432 خفقة يف �ل�ساعة  •هل تعلم �أن معّدل خفقات �لقلب ي�سل �ىل 72 خفقة يف �لدقيقة 

يف �ل�سنة.

�صداقة الدولفني
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الباذجنان غني باحلديد
�أحمد  �لدكتور  قال 
�أخ�سائي  ع����و�����ض، 
�لعلجية،  �لتغذية 
ج���ام���ع���ة �ل���ق���اه���رة، 
�ل������ب������اذجن������ان  �إن 
�خل�سر�و�ت  �أح�����د 
لل�سحة،  �مل���ف���ي���دة 
م�سدر�  يعترب  كما 
للح�سول  ج����ي����د� 
على عن�سر �حلديد 
ن�����ظ�����ر� لح����ت����و�ئ����ه 

وم�ساد�ت  �لغذ�ئية  و�لأل��ي��اف  و�لبوتا�سيوم  �حلديد  من  كبري  ق��در  على 
�لأك�سدة.

ومن  للباذجنان،  �ل�سحية  �لفو�ئد  من  ع��دد  عن  عو�ض  �لدكتور  وك�سف 
�أهمها، �أنه مفيد للأ�سخا�ض �لذين يعانون من �أنيميا �حلديد وفقر �لدم، 
�لعظام  تقوية  على  وي�ساعد  �حلديد،  من  كبري  قدر  على  لحتو�ئه  نظر� 

نظر� لحتو�ئه على �لبوتا�سيوم �ملفيد للعظام.
وي�ساهم يف بطء ن�ساط خليا �ل�سرطانية، نظر� لحتو�ئه على قدر جيد 
وي�ساعد  �لدموية،  �ل��دورة  ن�ساط  لتح�سني  مفيد  �لأك�سدة،  م�ساد�ت  من 

على تخفي�ض ن�سبة �لكول�سرتول باجل�سم.
بطهي  �له��ت��م��ام  �لأم��ه��ات  على  ق��ائ��ل، يجب  ع��و���ض  �ل��دك��ت��ور  وي�ستكمل 
�لباذجنان بطريقة �سحية، لكي تتم �ل�ستفادة �لكاملة من فو�ئده، كال�سلق 
فقد�ن  يف  ت�ساهم  لأن��ه��ا  نظر�  �لقلي،  طريقة  ��ستخد�م  وع��دم  �ل�سي،  �أو 

�لباذجنان فو�ئده �ل�سحية وجتعل من تناوله �أ�سر�ر� ولي�ض فائدة.

اإندوني�سي�ن يحمل�ن �سلًل من الطعام على روؤو�سهم كجزء من مهرجان نيدران للرتحيب ب�سهر رم�سان املبارك يف تيماجن�نغ ، جاوا ال��سطى. ا ف ب

 ذ�ت �سباح م�سرق جميل ز�ده هدوء �لبحر جمال جاء �حد �مل�سطافني مبكر� لينعم بهذ� �لهدوء فجل�ض على 
�ل�ساطئ ي�ستمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �سمكة �سخمة لكنه كان دولفينا جميل رمادي 
�للون كان كمن يلهو يف عر�ض �لبحر فهو يقفز عاليا ثم يعود �إىل �ملاء فيطفو من جديد م�سدر� �سوتا وكاأنه 
�ملياه  �ملاء ووقف ينظر للدولفني وكانت  �إىل  �ل�ساطئ وو�سل  �لرجل فعرب  ينادي على من يجل�ض هناك، قام 
تغطي و�سطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن �لدولفني �قرتب و�خذ يف هز ر�أ�سه ثم 
عاد �أدر�جه �إىل �ملاء وهو ينظر �إىل �لرجل فاأح�ض �نه يريد �ن يقول له �سيئا.. ورغم ده�سته قال ملاذ� �أخاف �نا 
�سباح ماهر، رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما ور�ءه بالفعل نزل �لرجل �إىل �ملاء وحيثما يختفي �لدولفني غط�ض 
�لرجل ور�ءه وعلى عمق لي�ض بكثري ر�أى �لرجل دولفينا �سغري� جميل وقد �نح�سر ج�سده و�سط حطام مركب 
�سغرية ول ي�ستطيع منها فكاكا ففهم ملاذ� كان �لدولفني يفعل ذلك �نه يطلب �لنجدة، �سعد �لرجل �إىل �سطح 
�ملاء لياأخذ نف�سا عميقا ثم نزل مرة �خرى �إىل �ملاء وقام بعمل �سعب لكنه جيد و�نقذ على �ثره ذلك �مل�سكني 
كان  ف��رتة  وبعد  ي�سرتيح  وجل�ض  �ل�ساطئ  �إىل  و�سبح  �مل��اء  �سطح  �إىل  م�سرعا  و�سعد  لأم��ه  �سلمه  ثم  �ل�سغري 
�لدولفني و�سغريه يقفز�ن فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل.. مر يوم قبل �ن يعود �لرجل �إىل مكانه مرة �خرى 
فو�سع كر�سيه وجل�ض لل�سيد ومل مي�ض وقت طويل حتى كان �لدولفني يلقي عليه �لتحية ببع�ض �لقفز�ت 
�جلميلة ��سعدت �ساحبنا وخففت عليه وطاأة جل�سته هذه �لتي مل يفز فيها �ل بب�سع �سمكات �سغري�ت.. وبعد 
م�سي وقت فوجئ �لرجل بالدولفني وقد قفز على �سطح �ملاء ويف فمه �سمكة كبرية �سبح بها قريبا من �لرجل 
وكاأنه يقدمها هدية ف�سحك �لرجل كثري� وقال �أ�سكرك كثري� لكن يا عزيزي هديتك هذه معناها �أنني بالفعل 

�أ�ستطيع �ن �قول �لدولفني �سديقي.

تعالج  الطبيعة  ��شط  دقيقة   20
االإجهاد �التوتر

قالت نتائج در��سة جديدة: �إن مت�سية 20 دقيقة يف 
يف  �لكورتيزول  هرمون  تقلل  �ل�سو�طئ  �أو  �ملتنزهات 
هذه  على  �لع��ت��م��اد  وميكن  ملحوظ،  ب�سكل  �جل�سم 
�لإج��ه��اد و�ل��ت��وت��ر بو��سطة  ب��دًل م��ن ع��لج  �لو�سيلة 
�لأدوية، وتعترب هذه �لدر��سة �أول بحث يحدد �لفرتة 
�جل�سم  يف  �لتوتر  هرمون  خلف�ض  �لكافية  �لزمنية 

بعد مت�سيتها و�سط �أماكن طبيعية.
وكانت در��سات �سابقة قد �أ�سارت �إىل �أن مت�سية وقت 
يف �حل���د�ئ���ق وع��ل��ى �ل�����س��و�ط��ئ ي�����س��اع��د ع��ل��ى خف�ض 
�لوقت  حت���دد  مل  لكنها  و�ل��ت��وت��ر،  �لإج���ه���اد  م�ستوى 

�لأمر  يتطّلب  وه��ل  �لو�سيلة،  ه��ذه  لنجاح  �مل��ط��ل��وب 
فريق  و�أج���رى  �جللو�ض.  �ل�سخ�ض  باإمكان  �أو  �مل�سي 
�ل��ب��ح��ث جت���ارب ����س��ت��م��رت 8 �أ���س��اب��ي��ع مب�����س��ارك��ة 36 
�حلد�ئق  يف  دقائق   10 مت�سية  منهم  ُطلب  �سخ�ساً 
ملدة 3 مر�ت �أ�سبوعياً، ثم ُطلب منهم زيادة �لوقت ل� 
20 ثم 30 دقيقة، وخ�سعو� لفح�ض م�ستوى هرمون 
�لكورتيزول بعد كل جتربة. و�أظهرت �لنتائج �أن �حلد 
�لأدنى من �لوقت يف �ملتنزهات خلف�ض �لتوتر هو 20 
3 مر�ت يف �لأ�سبوع، �سو�ء كان  �أو  دقيقة ملدة مرتني 

�ل�سخ�ض جال�ساً �أو قام بامل�سي و�سط �لطبيعة.


