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حافظي على حياة �صحية يف 
�صيخوختك.. بهذه الطرق

يف هذه �الأيام، قد ال ميثل �لتقدم يف �لعمر عائقاً �أمام �إجناز �أي �شيء، 
طاملا كانت �شحتك وعقلك يف حالة جيدة، وطاملا كنت منفتحاً على 

جتارب جديدة. 
 وللح�شول على حياة �شعيدة و�شحة جيدة يف �شن �ل�شيخوخة، �أوردت 

�شحيفة مريور �أونالين �لربيطانية �لن�شائح �لتالية:
و�حلالة  �ل�شلبية  �الأف��ك��ار  ب���اأن  �مل��ع��روف  م��ن  �الإي��ج��اب��ي:  �لتفكري   -
من  �لكثري  يف  �ل�شن  كبار  على  ت�شيطر  قد  �لتي  �ملنخف�شة  �ملز�جية 
�لتحلي  ع��ام، لذ� ال بد من  ب�شكل  �ل�شحة  على  �شلباً  توؤثر  �الأح��ي��ان، 
نف�شية  دف��ع  ق��وة  للح�شول  بالتفاوؤل،  و�ل�شعور  �الإيجابي  بالتفكري 

متكنك من حتقيق �ملزيد من �الإجناز�ت على كافة �الأ�شعدة. 
وقد �أظهرت �لدر��شات باأن �الأ�شخا�ص �لذين يعانون من م�شاعر �شلبية 

معر�شون خلطر �الإ�شابة باالأمر��ص �لقلبية �أكرث من غريهم. 
- جت��ن��ب �الإج���ه���اد و�ل�����ش��غ��ط: ي�����ش��اه��م �الإج���ه���اد يف ت�����ش��ري��ع عملية 
�إيجابية تزيد من  �الإجهاد بطريقة  �إد�رة  �ل�شيخوخة، لذ� ال بد من 
�نتاجيتك، فبع�ص �الأ�شخا�ص يزدهرون يف مو�جهة �لتحديات، بينما 

يتفاعل �آخرون مع �لقلق و�الإجهاد و�خلوف ب�شكل �شلبي. 
و�جل�شم  للعقل  حم��ف��ز�ً  �الب��ت�����ش��ام��ة  تعترب  �ل��د�ئ��م��ة:  �الب��ت�����ش��ام��ة   -
�ل�شارة، ويحدث �ل�شيء نف�شه  �مل�شاعر  الإطالق مو�د كيميائية حتفز 
ميكنك  باأنه  تعلم  هل  ولكن  ما.  �شخ�ص  من  �بت�شامة  تتلقى  عندما 
�جليدة  �مل�شاعر  و��شتدعاء  ذ�ك��رت��ك،  يف  �جليد  �ل�شعور  ه��ذ�  تخزين 
�البت�شام يف عقلك، وت�شور �شورة  �إح�شا�ص  بتذكر  �بد�أ  ت�شاء؟  وقتما 
جتعلك تبت�شم و�حتفظ بهذه �ل�شورة يف عقلك وتنف�ص ببطء وهدوء، 

و�شتح�شل على �شعور بال�شكينة و�لر�حة. 
وهو  ب�شيط  �أم��ر  لكنه  للكثريين،  �لتاأمل معقد�ً  يبدو  قد  �لتاأمل:   -
ت�شعر  ف�شوف  ه��ادئ��اً،  عقلك  ي��ك��ون  عندما  �ل��ع��ق��ل.  لتهدئة  طريقة 

بال�شكينة وغياب �مل�شاعر �ملرهقة.

ماذا يعني النوم مع رفع 
الذراعني للأعلى؟

�أن تك�شف  تختلف ع��اد�ت وو�شعيات �لنوم من �شخ�ص الآخ��ر، وميكن 
هذه �لو�شعيات يف بع�ص �الأحيان عن جو�نب من �شخ�شية �لنائم �أو 

�مل�شاكل �ل�شحية �لتي يعاين منها.
ومييل �لبع�ص �إىل �لنوم على �لظهر مع رفع �لذر�عني �إىل �الأعلى، 
�إىل  وتدفع  �الهتمام،  تثري  لكنها  �ل�شيء،  بع�ص  ن��ادرة  و�شعية  وه��ي 

�لت�شاوؤل عن تبعاتها �ل�شحية و�لنف�شية.
ويقول مدرب �لنوم �ملعتمد كري�ص بر�نترن ملوقع �إيليت ديلي "�لنوم يف 
و�شعية معينة كل ليلة قد يكون جمرد عادة، وال �شيء �أكرث من ذلك. 
ذر�عيك  �شريك، وترفع  تنام مع  �أن��ك  �الآخ��ر قد يكمن يف  و�لتف�شري 

فوق ر�أ�شك الإيجاد م�شاحة �إ�شافية".
ومع ذلك، فاإن �لنوم بهذه �لطريقة قد يعني يف �لو�قع �أنك ال تتنف�ص 
ينامون  �ل��ن��ا���ص  "بع�ص  ب��ر�ن��ت��رن  ي�شيف  حيث  ي��ج��ب،  كما  ب�شهولة 
و�أذرعهم فوق روؤو�شهم، الأنها طريقة طبيعية لفتح �لرئتني. ويف حال 
كنت متيل �إىل هذه �لو�شعية للنوم، فقد يكون ذلك عالمة على وجود 

م�شكلة يف �لتنف�ص".
�لبحر"،  "جنم  ��شم  �لتي يطلق عليها  و�إذ� كنت تنام بهذه �لطريقة 
فاأنت من بني �أقلية يلجوؤون �إليها. ووفقاً لدر��شة �أجريت عام 2017 
ي�شكلون  ال  �لبحر  بو�شعية جنم  ينامون  �لذين  �الأ�شخا�ص  �أن  تبني 
�شوى نحو %7 من �ل�شكان يف �لواليات �ملتحدة، يف حني �أن �أغلبية 

�لنا�ص ينامون بو�شعية �جلنني.
ال  �شاحبها  �أن  على  ت��دل  �لبحر  جنم  و�شعية  �أن  �لكثريون  ويعتقد 
م�شتمعاً  يكون  ورمبا  �الآخرين،  �هتمام  لكونه مركز  باالرتياح  ي�شعر 

جيد�ً باملقارنة مع �الآخرين.
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فاكهة التنني.. فوائد مذهلة 
مب�شاد�ت  �لغنية  �الأط��ع��م��ة  م��ن  �ملذهلة  �ل��ف��و�ئ��د  ذ�ت  �لتنني  فاكهة  تعد 
وحتارب  �خلاليا،  تلف  ومتنع  و�الأمر��ص  �اللتهابات  تقلل  �لتي  �الأك�شدة، 
و�لتهاب  و�ل�شكري  و�ل�����ش��رط��ان  �لقلب  �أم��ر����ص  مثل  �مل��زم��ن��ة،  �الأم��ر����ص 

�ملفا�شل.
�لتي ت�شمل  �ملناطق �ال�شتو�ئية و�شبه �ال�شتو�ئية،  �لتنني يف  وتنمو فاكهة 
�آ�شيا و�أمريكا �لالتينية، وتتميز �لثمرة ب�شكلها، ولونها �الأ�شفر و�الأحمر، 

ولبها �الأبي�ص �ملليء باحلبيبات �ل�شغرية.
كما �أنها ثمرة �شغرية �حلجم تزن حو�يل 198 غر�ما، وحتتوي على 60 
�شعرة حر�رية، و14 غر�ما من �لكربوهيدر�ت وغر�ما و�حد� من �الألياف 

وغر�مني من �لربوتني و0.4 غر�م من �لدهون.
تو�زن  من  يح�شن  �لذي  �لربوبيوتيك،  على  �ال�شتو�ئية  �لفاكهة  وحتتوي 
حدوث  خطر  يقلل  �أن  ميكن  كما  منوها،  ويعزز  �الأم��ع��اء  د�خ��ل  �لبكترييا 

�لعدوى يف �جلهاز �له�شمي و�الإ�شهال.
على  ي�شاعد  �أن  ميكن  �لتنني  فاكهة  ت��ن��اول  �أن  طبية  در����ش��ات  و�أظ��ه��رت 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ر���ص �ل�����ش��ك��ري، وذل����ك ع��ن ط��ري��ق ت�شجع من��و خاليا 
�لبنكريا�ص �لتي تنتج �الأن�شولني، فقد �أظهرت در��شة �أن �الإكثار من تناول 

فاكهة �لتنني له تاأثري �إيجابي على م�شتويات �ل�شكر يف �لدم.
وحتتوي �لفاكهة �ال�شتو�ئية على كمية كبرية من م�شاد�ت �الأك�شدة، �لتي 
تعمل على حماية �لب�شرة من عالمات �ل�شيخوخة وحتافظ عليها للبقاء 

مبظهر ن�شر و�شاب، كما حتارب خطر �الإ�شابة بالتهاب �ملفا�شل.
وحتتوي �أي�شا �لفاكهة �لطازجة على �حلديد �ل�شروري لنقل �الأك�شجني 
�إىل جميع �أنحاء �جل�شم، كما ي�شاعد على حتويل �لطعام �إىل طاقة، حيث 
حتتوي �حل�شة �لو�حدة منها على ما ن�شبته 8 باملئة من �لكمية �ليومية 
�جل�شم  ي�شاعد  �لذي  ج،  فيتامني  �إىل  باالإ�شافة  بها من �حلديد،  �ملو�شي 

على �مت�شا�ص �حلديد.

امل�صادات احليوية لي�صت 
اخليار الأف�صل لآلم الأ�صنان

وفقاً لتقرير ن�شرته �جلمعية �الأمريكية 
�مل�شاد�ت  ف���اإن  م���وؤخ���ر�ً،  �الأ���ش��ن��ان  لطب 
����ش���روري���ة يف معظم  ت��ع��د  ال  �حل���ي���وي���ة 

حاالت وجع �الأ�شنان. 
�الأ�شنان  �أط��ب��اء  ي�شف  �أن  �ل�����ش��ائ��ع  م��ن 
�أعر��ص  لتخفيف  �حل��ي��وي��ة  �مل�����ش��اد�ت 
�أكرث  ح��دوث حالة  ومنع  �الأ�شنان،  وجع 
خ���ط���ورة، ل��ك��ن ت��ق��ري��ر�ً ج���دي���د�ً ن�شرته 
�جلمعية �الأمريكية لطب �الأ�شنان يقول 
�خليار  ل��ي�����ش��ت  �حل��ي��وي��ة  �مل�������ش���اد�ت  �إن 
�الأف�شل للبالغني �لذين يعانون من �أمل 

يف �الأ�شنان. 
وح���ث �ل��ت��ق��ري��ر، �أط��ب��اء �الأ���ش��ن��ان،  على 
�مل�����ش��اد�ت �حليوية،  و���ش��ف  �ل��ري��ث يف 
و������ش����ت����ب����د�ل����ه����ا مب����ع����اجل����ة �الأ�����ش����ن����ان 
مثل  �الأمل  م�شكنات  وو���ش��ف  ���ش��ري��ري��اً، 
لزم  �إذ�  و�إي���ب���وروف���ني،  �أ�شيتامينوفني، 

�الأمر. 
لوكهارت،  بير  �لدكتور  قال  جهته  من 
�ل���ت���ي و�شعت  �خل�������رب�ء  رئ���ي�������ص جل���ن���ة 
�ل��ت��ق��ري��ر: " �مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة، �أدوية 
�الأهمية  فمن  ذل��ك  وم��ع  للغاية،  مهمة 
مبكان �أن ن�شتخدمها بحكمة حتى تظل 

فعالة عند �حلاجة �لق�شوى"

التغذية ال�صليمة.. للحفاظ على 
ة، والوقاية من ال�صرطان ال�صحَّ �ص 23

�صرطان الرئة يفاقم 
الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم 
خل�شت در��شة �أملانية حديثة �إىل �أن مر�ص �شرطان �لرئة يفاقم �الإ�شابة بارتفاع �شغط 
�لدم �لرئوي، �لذي يزيد �ل�شعور بال�شيق و�ل�شعوبة يف �لتنف�ص. ومر�ص �رتفاع �شغط 
دم �لرئة هو من �أنو�ع �رتفاع �شغط �لدم ويوؤثر على �شر�يني �لرئتني و�جلانب �الأمين 

من �لقلب، ويتفاقم تدريجيا وقد يكون مهلكا �أحيانا.
�الأملاين  و�ملركز  و�لرئة  �لقلب  لبحوث  بالنك  ماك�ص  مبعهد  باحثون  �لدر��شة  �أج��رى 

لبحوث �لرئة يف �أملانيا، ون�شرو� نتائجها يف دورية �جلمعية �الأمريكية لتقّدم �لعلوم.
من  �أكرث  �أن  ووجدو�  �لرئة،  ب�شرطان  مري�ص  وفح�ص �لباحثون ما يزيد على 500 
ن�شف �ملر�شى �لذين �شملتهم �لدر��شة يعانون من �رتفاع �شغط �لدم �لرئوي. والحظ 

فريق �لبحث �أي�شا �أن هوؤالء �ملر�شى د�ئما يعانون من �شيق و�شعوبة يف �لتنف�ص.
ب�شبب  ياأتي  �لرئوي رمبا  �ل��دم  �رتفاع �شغط  �إن  �لباحثون  قال  ذل��ك،  �ل�شبب يف  وعن 
عمليات �ملناعة و�اللتهابات �لناجمة عن �خلاليا �ل�شرطانية، م�شريين �إىل �أن عالجات 

م����ر�����ش����ى �����ش����رط����ان �ل����رئ����ة 
و�رت������ف������اع ����ش���غ���ط �ل�����دم 
تركز  �أن  ميكن  �ل��رئ��وي 

على هذه �الآلية.

�الأبي�ص بالع�شل  �لزجنبيل   -  1
�خل�شائ�ص  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  �ل��زجن��ب��ي��ل  ي��ح��ت��وى 
و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات �ل��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة �جلهاز 
�لتنف�شي و�لوقاية من �لفريو�شات و�لعدوى، كما يحتوى 
�لع�شل �البي�ص على عنا�شر مقاومة للجر�ثيم و�المر��ص، 

ويعمل على تهدئة �ل�شعال وعالج �لزكام.

�لكركم م�شروب   -  2
يعترب �لكركم من �لتو�بل �لغنية بالفيتامينات و�لعنا�شر 
�لغذ�ئية �لتى تعزز �شحة �جلهاز �ملناعى وتطرد �جلر�ثيم 
و�لفريو�شات من �جل�شم، كما �نه يعمل على تهدئة �ل�شعال 

وعالج �لزكام ونزالت �لربد و�النفلونز�.

�الأبي�ص و�لع�شل  �لقرنفل   -  3
يعترب �لقرنفل مع �لع�شل �الأبي�ص من �لطرق �لطبيعية 
�الأمل  وتخفيف  �ل�شعال  عالج  على  ت�شاعد  و�لتي  �لفعالة 
و�الل���ت���ه���اب، ن��ظ��ر� الح���ت���و�ء �ل��ق��رن��ف��ل ع��ل��ى ك��م��ي��ة كبرية 
ت��ط��رد �جل��ر�ث��ي��م و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا من  �ل��ت��ي  م��ن �خل�شائ�ص 
م�شادة  م��و�د  على  �البي�ص  �لع�شل  يحتوي  كما  �جل�شم، 

للفريو�شات.

�ليان�شون  -  4
على  تعمل  �لتي  �لطبيعية  �ل�شو�ئل  من  �لين�شون  يعترب 
تهدئة �ل�شعال و�الأمل و�حلفاظ على �شحة �جلهاز �ملناعي 

ومقاومة �الأمر��ص.

�أنو�ع �ل�شعال؟
متى  نعلم  حتى  �ل�شعال  �أع��ر����ص  على  ن��ت��ع��ّرف  �أن  علينا 

ينبغي علينا تلقي �لعالج؟ و�ل�شعال �أنو�ع:
�شعال جاف، و�شعال رطب، �شعال تطول مدته... وهي كلها 
�أعر��ص حلالة �أو حاالت م�شببة له. ما معنى كل نوع من 
�ل�شعال، وكيف ميكن للطبيب �لتمييز بينها؟ يعتمد �الأمر 

على نوع ومدة ��شتمر�ر �ل�شعال.

�ل�شعال �لرطب
ي��ن��ت��ج عنه  �ل����ذي  wet cough ه��و  �ل��رط��ب  �ل�����ش��ع��ال 
خماط من �لرئتني �أو �جليوب �الأنفية. يعطي هذ� �ل�شعال 

�نطباعاً باأنه رطب، وقد ي�شاحبه �شوت �أزيز �أو رنني و�شيق 
يف �ل�شدر عن �لتنف�ص. يكون �ل�شبب ور�ء �لكثري من �أنو�ع 
�ل�شعال �ل��رط��ب ه��و �الإ���ش��اب��ة ب��ع��دوى مثل ن��زل��ة ب���رد، �أو 
�أو ذ�ت �لرئة. تقول  �أو �لتهاب �ل�شعب �لهو�ئية،  �إنفلونز�، 
يف  �ل�شدر  �أمر��ص  �أخ�شائية  ماكانون،  �لدكتورة جي�شيكا 
»يف  ه��ارف��ارد:  جلامعة  �لتابعة  �أوب���رن«  »ماونت  م�شت�شفى 
حالة �لتهاب �ل�شعب �لهو�ئية �حلاد يظهر �ل�شعال �شريعاً 
ويختفي يف �لنهاية من تلقاء ذ�ته«. على �لعك�ص من ذلك، 
فاإن بع�ص �أنو�ع �ل�شعال �لرطب يكون مزمناً وميتد لفرة 

طويلة، وقد تكون �أ�شبابه على �شبيل �ملثال:
عن  ذل���ك  ينتج   : خ��ل��ف��ي،  �أن��ف��ي  ق��ط��ر�ت(  )�أي  تنقيط   *
م�شببات  وج��ود  �أو  �حل�شا�شية  �أو  �ملخاط يف �حللق  حترك 
ع���دوى يف �جليوب  �أو  ب���رد،  ن��زل��ة  �أو  �ل��ه��و�ء،  ح�شا�شية يف 
�أنف  �أخ�شائي  �شيد�غات،  �أحمد  �لدكتور  �الأنفية. ويو�شح 
�أذن وحنجرة يف م�شت�شفى ما�شات�شو�شت�ص الأمر��ص �لعيون 
على  �مل��خ��اط  »ينقط  ه���ارف���ارد:  جلامعة  �لتابعة  و�الأن����ف 
�حلنجرة مما يحفز حدوث �شعال ملنع �نتقال �ملخاط �إىل 

�لرئتني«.
�لدكتورة جي�شيكا:  �ملزمن: تقول  �لرئوي  * د�ء �الن�شد�د 
»ع��الم��ات �الإ���ش��اب��ة ب���د�ء �الن�����ش��د�د �ل��رئ��وي �مل��زم��ن هي 
ح���دوث ���ش��ع��ال رط���ب، و���ش��ع��وب��ة يف �ل��ت��ن��ف�����ص، و�أزي����ز عند 
م��ت��ك��ررة يف  ع���دوى  ح���دوث  �ملمكن  م��ن  ك��ذل��ك  �لتنف�ص«. 

�جلهاز �لتنف�شي، �أو �إرهاق، �أو بلغم ز�ئد.
�ملخاط  يتجمع  �ملر�ص  هذ�  �لهو�ئية: يف  �ل�شعب  تو�شع   *
�لرئتني  من  ط��رده  ميكن  وال  �لبالونات،  ت�شبه  جيوب  يف 

ب�شكل كامل.
 Nontuberculous عدوى بكريا مايكو غري �لدرنية *
mycobacteria infection: هو )متفطرة ال�شلية( 
م��ر���ص ق��ري��ب م��ن م��ر���ص �ل�����ش��ل وه���و غ��ري م��ع��د. ميكن 
و�شعور  �ل���وزن،  يف  وف��ق��د�ن  ب��االإره��اق،  �شعور  ي�شاحبه  �أن 

�ملري�ص ب�شكل عام �أنه لي�ص على ما ير�م.

�ل�شعال �جلاف
رد فعل  بلغم( هو  )�ل��ذي ال يحتوي على  �ل�شعال �جل��اف 
�أح���د ملوثات  م��ث��ل  ي��ث��ري تهيج �حل��ل��ق  م��ا  ل�����ش��يء  طبيعي 
�لهو�ء. قد يكون �ل�شعال �جلاف موؤقتاً �أو مزمناً وينتج عن 

�أي مما يلي:

* م��ر���ص �الرجت����اع �مل��ع��دي �مل��ري��ئ��ي: ي��ح��دث ه���ذ� عندما 
تكون �لع�شلة �لد�ئرية �لتي تف�شل بني �حلجاب �حلاجز 
و�ملعدة �شعيفة ومر�خية مما يوؤدي �إىل �رتد�د �لع�شار�ت 
�له�شمية �حلم�شية من �ملعدة وهو ما يثري تهيج بطانة 
حدوث  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �حللق  د�خ��ل  و�لتكوينات  �مل���ريء، 

�ل�شعال.
* �لربو: كثري�ً ما ي�شاحب هذ� �لنوع من �ل�شعال �أزيز عند 
زيادة  حدته  تتباين  و�لتنف�ص  �ل�شدر  يف  و�شيق  �لتنف�ص، 
مزعجا،  جافا  �شعاال  فقط  �لربو  ي�شبب  �أحياناً  ونق�شاناً. 
خا�شة مع ممار�شة �لتمرينات �لريا�شية، �أو ��شتن�شاق هو�ء 

بارد فجاأة.
�ل��ت��ي تثري  �الأع�����ش��اب  ت��ك��ون  ق��د  �الأع�����ش��اب:  * ح�شا�شية 
ناجت  ب�شبب ت�شرر  �ل�شعال ح�ّشا�شة بدرجة كبرية  حدوث 

عن مر�ص ع�شبي، �أو جر�حة، �أو �إ�شابة.
�لتي  �لعقاقري  بع�ص  توجد  لعقاقري:  جانبية  �أعر��ص   *
�جلانبية،  �أعر��شها  من  كعر�ص  مزمن  �شعال  يف  تت�شبب 
وم��ن��ه��ا م��ث��ب��ط��ات �الإن�����زمي �مل��ح��ول ل��الأجن��ي��وت��ن�����ش��ني مثل 
)برينيفيل  ول��ي�����ش��ي��ن��وب��ري��ل  )ف��ا���ش��وت��ي��ك(،  »�إن���االب���ري���ل« 
�شعال م�شتمر لدى  �إىل ح��دوث  ت��وؤدي  وزي�شريل(، حيث 

�لذين يتناولونها. �الأ�شخا�ص  من  �ملئة  يف   20
يف  �ل�شو�ئل  بتكون  �حل��ال��ة  ه��ذه  تت�شم  �لقلب:  ق�شور   *

�لرئتني مما يوؤدي �إىل �نقطاع �لنف�ص.
ب�شرطان  �ملرتبط  �ل�شعال  ي�شاحب  قد  �لرئة:  �شرطان   *

�لرئة فقد�ن يف �لوزن ودم يف �لبلغم.

اأنواع ال�سعال الأخرى
 Barky ل�شعال �لنباحي. يبدو �شوت �ل�شعال �لنباحي� *
cough مثل نباح �لفقمة، وي�شمى خانوق )ذبحة لوزية( 
يف حالة �الأطفال، ويحدث عندما يت�شبب فريو�ص يف تورم 
�ل�شعب �لهو�ئية. تقول دكتور جي�شيكا: »قد يحدث �ل�شعال 
تنهار  �أو مر�ص  ع��دوى  ب�شبب  �لبالغني  �لنباحي يف حالة 

فيه �لق�شبة �لهو�ئية �أو �ل�شعب �لهو�ئية مع �لتنف�ص«.
�أنفا�ص  تنقطع  م��ا  ع��ادة  )�ل�����ش��اه��وق(.  �لديكي  �ل�شعال   *
من  طويلة  نوبة  بعد  �لديكي  بال�شعال  �مل�شابني  �الأطفال 
�ل�شعال. وعندما ي�شتن�شقون نف�شاً عميقاً بعد ذلك، ي�شدر 
�مل�شابون  �لبالغون  �ل�شياح. وقد يعاين  عنهم �شوت مثل 

بال�شاهوق من نوبات �شعال �شعبة تبدو وكاأنها بال نهاية.

ماذا يحدث عند 
�صرب مياه الأمطار؟
بد�أ مو�شم هطول �الأمطار ما جعل 
من  كثري�  حتا�شر  �الأم��ط��ار  مياه 
�ملياه  تلك  �ل�شو�رع، ويف ظل وفرة 
ت�شعى بع�ص �حلكومات لال�شتفادة 
�الأغر��ص  يف  �الأم���ط���ار  م��ي��اه  م��ن 
ماذ�  �ل�شوؤ�ل  يبقى  لكن  �ملختلفة، 
يحدث عند �شربها؟ ين�شح �خلرب�ء 
بعدم �شرب مياه �الأمطار الأن هذ� 
�ملاء يف �الأ�شل من �آبار �أو جد�ول �أو 
يرتفع  �ملاء  فاإن  بحري�ت،  �أو  �أنهار 
لل�شماء ويربد ثم يتكثف، في�شقط 
م�����رة �أخ�������رى ع���ل���ى �الأر���������ص على 
ن�شبة  �رت��ف��اع  �أن  غ��ري  �شكل مطر، 
�ل��و���ش��ط �ملحيط  �ل��ه��و�ء يف  ت��ل��وث 
�أثناء  معه  يحمل  �مل���اء  يجعل  بنا 
عودته من �لغالف �جلوي �لكثري 
من �ملو�د �ل�شارة، بح�شب �شحيفة 
و�أو�شحت  �لفل�شطينية.  "�الأيام" 
�لتي  �ل�شارة  �مل���و�د  �أن  �ل�شحيفة 
بكريا  �الأم��ط��ار  مياه  حتملها  قد 
�أن  �أي  �أت��رب��ة دق��ي��ق��ة،  وج�����ش��ي��م��ات 
�أن  ج��ودة نقاء م��اء �ملطر ال ميكن 
تقارن ولو ب�شكل تقريبي مع درجة 
نقاء مياه �ل�شرب �لعادية. ي�شاف 
�ملطر ال يحتوي  م��اء  �أن  ذل��ك  �إىل 
على مو�د معدنية مفيدة للج�شم، 
مت��ام��ا م��ث��ل �مل����اء �مل��ق��ط��ر. ويقول 
�أ�شتاذ  ن���ب���ي���ل،  حم���م���د  �ل���دك���ت���ور 
�جلهاز �له�شمي و�لكبد يف جامعة 
�لقاهرة، �إن مياه �الأمطار تختلط 
�ملوجودة  بامللوثات  �شقوطها  عند 
يف �جلو و�الأتربة، وبالتايل ت�شبح 
و�مليكروبات  ب��ال��ب��ك��ري��ا  حم��م��ل��ة 
و�جلر�ثيم، وي�شيف نبيل �أن هناك 
�لتي  �ل�شحية  �مل�شكالت  من  عدد�ً 
�بتالع مياه  �أن حت��دث عند  ميكن 
�الأمطار، ومنها �الإ�شابة بالنزالت 
و�الآالم  و�لقيء،  و�الإ�شهال  �ملعوية 
ينبغي  ل����ذ�  �مل���ع���دة،  يف  �ل�����ش��دي��دة 
�لتوجه للطبيب عند �ل�شعور باأي 

من �الأعر��ص �لتالية:
�ملتكرر �لقيء   1-

-2�الإ�شهال �ل�شديد
�حلر�رة درجة  يف  -3�رتفاع 

�ملعدة يف  -4�أمل 

جرمية طعن عائلية توقع 5 قتلى 
ذك����رت �ل�����ش��ل��ط��ات �الإي���ر�ن���ي���ة، �أن 
يف  طعنا  ُق��ت��ل��و�  �أ���ش��خ��ا���ص  خم�شة 
ك��ي��الن �شمايل  م��ن��زل مب��ح��اف��ظ��ة 
�أربعة من  �لبالد، وكان من بينهم 

�أفر�د �أ�شرة و�حدة.
و�أو���ش��ح ن��ائ��ب �مل��دع��ي �ل��ع��ام، علي 
�ل�شحايا  �أن  ح��ي��در جن���اد،  �أ���ش��غ��ر 
و�بنة، ف�شال  و�أم��ا وجد�  �أبا  كانو� 
ع��ن �شديق �الب��ن��ة، وف��ق م��ا نقلت 

رويرز.
�عتقل  ف��ي��ه،  �مل�شتبه  �أن  و�أ����ش���اف 
لكن �ل�شرطة م�شتمرة يف حتقيقها 
ب�شاأن وجود قتلة حمتملني �آخرين، 

ومل ترد تفا�شيل حول �لد�فع.

عالج الر�صح وال�صعال بالكركم والع�صل والقرنفل

ال�سحية  امل�ساكل  من  و�سعال  ور�سح  زكام 
اجلو  تقلبات  مع  دائما  لها  نتعر�ض  التي 
نظرا  ال�ستاء  ف�سل  دخول  مع  وخ�سو�سا 
والإ�سابة  والعدوى  الأمرا�ض  لنت�سار 
والتهاب  والن��ف��ل��ون��زا  ال���رد  ب��ن��زلت 

ال�سعب الهوائية.
بال�سوائل  قائمة  وه��ذه 
الدافئة التي تعزز �سحة 

ال�سعال  وت��ع��ال��ج  التنف�سي  اجل��ه��از 
موقع  ذكره  ملا  وفقا  وذلك  والر�سح 

هيلثي" : "ذا 
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�ش�ؤون حملية

ندوة للتوعية مبر�ض ال�صرطان يف العني روتانا برعاية وح�صور �صامل بن ركا�ض

اأ�سرار البخور على �سحة الإن�سان فى  درا�سة اأعدتها جامعة نيويورك اأبوظبي

الدرا�صة توؤكد زيادة احتمال الإ�صابة باللتهابات والأمرا�ض اجلهازية والفم

تزامنًا مع اأ�سبوع الف�ساء العاملي

طلبة جامعة الإمارات ينظمون فعالية » رحلة ف�صاء «

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

ن��ظ��م ف���ن���دق �ل���ع���ني روت����ان����ا  ن�����دوة ل��ل��ت��وع��ي��ة مبر�ص 
�كتوبر  �لوقاية منه تز�منا مع �شهر  �ل�شرطان وطرق 
�لعاملي للتوعية ب�شرطان �لثدي، وذلك برعاية وح�شور 
�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��امل حم��م��د ب��ن رك��ا���ص �لعامري 
�ملوؤ�زرة  وجمعية  ميديكلينيك  م�شت�شفى  مع  بالتعاون 
�الإمار�تية مل�شابي �ل�شرطان، مب�شاركة عدد كبري من 

�لفتيات و�ل�شيد�ت، وقدمت �لندوة مرمي �لنا�شري .
�لدور  ع��ل��ى  كلمته  يف  رك��ا���ص  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  و�أك����د 
يف  للم�شاهمة  �جل��ه��ات  لكافة  و�الإن�����ش��اين  �الجتماعي 
و�لتوعيه  وخطورته  �خلبيث  باملر�ص  �لتعريف  جهود 
ن�شر  �أهمية  على  م�شدد�ً  وتد�عياته.  �ل�شحية  ب��اآث��اره 
�لتوعية با�شتمر�ر  للحد من ن�شبة �ملخاطر �لتي تنجم 

عن �الأمر��ص �ملنت�شرة يف �لعامل.
ن�شائية  " �أخ�شائية  نعم جميد  �ل��دك��ت��ورة    وحت��دث��ت 
وتوليد " عن �أنو�ع �ل�شرطان وكيفية �الكت�شاف �ملبكر 
�نت�شاره  من  و�حل��د  �لوقاية  ط��رق  �إىل  باالإ�شافة  ل��ه، 
وكيفية �إجر�ء �لفحو�شات �لالزمة للتاأكد من وجوده 
�ل�شيد�ت  جميع  جميد  نعم  د.  ون�شحت  ع��دم��ه.   من 
باإجر�ء �لفح�ص �لذ�تي للثدي للك�شف عن �ي تغري�ت 
�أن  �لفح�ص  حتدث وعدم �همال �أي �عر��ص، معتربة 

ر�حة  مينحها  قد  �مل���ر�أة  عند  للثدي  �ل�شهري  �ل��ذ�ت��ي 
بال �إ�شافية.   و��شت�شافت �لندوة �لدكتورة منى �شرف 
�إحدى �ل�شيد�ت �لتي حتدثت عن رحلة �ملر�ص و�لتعايف 
رحلة  يف  �مل��ر���ص  م��ع  �ل�شخ�شية  جتربتها  خ��الل  م��ن 

�مل���وؤ�زرة  جمعية  �إىل  بال�شكر  وتوجهت  قا�شية،  ع��الج 
�لكبري يف  لدورها  �ل�شرطان  لدعم مر�شى  �الإمار�تية 
دعمها ورعايتها.   كما حتدثت �لطفلة وفاء عبد�ملجيد 
�مل�شابة بال�شرطان عن جتربتها وقوة �شربها ومرحلة 

�لتحمل و�لدعاء . 
من جانبه �أكد حممد خمي�ص �لكعبي مدير عام جمعية 
�ملوؤ�زرة �الإمار�تية مل�شابي �ل�شرطان �أن تلك �لن�شاطات 
كافة  بها  تقوم  �لتي  �ملجتمعية  �مل�شاركة  �إط��ار  يف  تاأتي 
بخطورة  للتوعية  ب��ه،  �ملحيطة  �لبيئة  جت��اه  �جل��ه��ات 
ون�شاطات  مل�شرية  �لكعبي  وع��ر���ص  �ل�شرطان.  مر�ص 
للمر�شى  و�مل��ادي  �لنف�شي  �لدعم  ودوره��ا يف  �جلمعية 

ودعم بر�مج �لتوعية و�حلمالت �لعلمية.
وق���ال بيري زي���ون  م��دي��ر ع��ام ف��ن��دق �ل��ع��ني روت��ان��ا �إن  
�مل�شوؤولية  برنامج  م��ن  ه��ام��اً  دور�ً  ميثل  �ل��وع��ي  ن�شر 
متوجهاً   روت��ان��ا،  �لعني  فندق  �إد�رة  ل��دى  �الجتماعية 
�ل�شرطان  مل�شابي  �الإمار�تية  �مل��وؤ�زرة  جلمعية  بال�شكر 
�شبل  الإب����ر�ز  �ل��ت��ع��اون  على  ميديكلينيك  وم�شت�شفى 
�الإيجابي  و�الأث���ر  �لثدي  �شرطان  مر�ص  من  �لوقاية 

للمتابعة و�لك�شف �ملبكر.
�الأ�شا�شي  للتعليم  �ل�شيم  �لندوة مدر�شة  و�شاركت يف    
و�لثانوي يف " �أم غافة" بتقدمي 100 حقيبة خم�ش�شة 
�أن  �ل�شرطان، حيث �عتربت مريفت م�شطفى  ملر�شى 
هذه �خلطوة هي م�شاهمة  متو��شعة لدعم �ل�شيد�ت 

من مر�شى �شرطان �لثدي. 
ثم  للح�شور،  �شاملة  �لندوة فحو�شات طبية  وتخللت 
�لر�عية  �جلهات  بتكرمي  ركا�ص  بن  �شامل  �ل�شيخ  ق��ام 

وتكرمي عدد من �ل�شيد�ت و�ملتطوعني.

•• اأبوظبي - الفجر

 ك�شفت در��شة جديدة �أجرتها جامعة نيويورك �أبوظبي 
ع��ن �رت���ب���اط ح���رق �ل��ب��خ��ور ب��ال��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ت��ي تطر�أ 
�ل�شرر  يلحق  قد  ما  �لفموية،  �مليكروبات  تكّون  على 
�الإ�شابة  �حتمال  زيادة  �لفم، وذلك من خالل  ب�شحة 

بااللتهابات و�الأمر��ص �جلهازية.
�لقدمية  �ملمار�شات  من  و�ح���د�ً  �لبخور  ح��رق  وُيعترب 
�لتي ُت�شتخدم كجزء من �لطقو�ص �لدينية �أو الأغر��ص 
تتعلق بتعطري �ملنازل و�الأماكن �لعامة، حيث �أظهرت 
يقل  ال  ما  بني  �لبخور  ��شتخد�م  �نت�شار  �الإح�����ش��اء�ت 
�ملنازل  لتعطري  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لعائالت  من   90% عن 
من   90% م��ن  �أك���رث  �أن  �إىل  ي�شري  م��ا  و�مل��الب�����ص*، 
باالأمر��ص  ل��الإ���ش��اب��ة  م��ع��ر���ص  �الإم����ار�ت����ي  �مل��ج��ت��م��ع 

�لفموية.
و�أ�شارت در��شة �شابقة �إىل �إ�شهام حرق �لبخور يف تلويث 
�لهو�ء و�إىل �رتباط ��شتخد�مه بزيادة خماطر �الإ�شابة 
باالأمر��ص �لقلبية �لوعائية و�أمر��ص �لرئة، �إذ يحتوي 
�لدخان �ل�شادر عن حرق �لبخور على ن�شب عالية من 
�مللوثات مثل �أول �أك�شيد �لكربون و�أك�شيد �لنيروجني، 

و�للذ�ن يتو�جد�ن يف دخان �لتبغ �أي�شاً.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال��ت �إي���ف���ون ف��ال��ي�����ص، �لباحث 
جامعة  يف  �ل��ور�ث��ة  علم  و�أ�شتاذ  �لدر��شة  يف  �لرئي�شي 
�الأوىل  للمرة  "جنحنا  ب��رب��ادو���ص:  يف  �لغربية  �لهند 
على �الإطالق يف �إظهار �لر�بط بني ��شتخد�م �لبخور 
�ملجهرية  �لكائنات  تركيب  �لتي تطر�أ على  و�لتغري�ت 
زلنا  ما  �أّن��ن��ا  من  �لرغم  وعلى  �لفم.  يف  تتو�جد  �لتي 
�أم��ام نتيجة مهمة  �أّننا  �إال  يف مرحلة �لتحليل �الأويل، 
للغاية وتنطوي عليها �لعديد من �الآثار �ملحتملة على 

�ل�شحة". 
�لدر��شة يف  نتائج  ت�شاعد  �أن  "ناأمل  فالي�ص:  و�أ�شافت 
لدخان  �لتعر�ص  �رت��ب��اط  ت��وؤك��د  نتيجة  �إىل  �لو�شول 
هناك  �أّن  �إذ  بر�شدها،  ُقمنا  �لتي  بالتغيري�ت  �لبخور 

�مل�شاألة،  ه��ذه  �ل��ع��ام جت��اه  �ل��وع��ي  �نخفا�ص  م��ن  حالة 
و�نعد�م �شيا�شات تنظيم ��شتخد�م �لبخور خ�شو�شاً يف 

�الأماكن �لعامة". 
وت�شمنت �لدر��شة حتديد تركيبة �مليكروبات �لفموية 
�إمار�تي بالغ من خالل  300 �شخ�ص  �أكرث من  لدى 
�لبكترييا  كافة  ل��دى  م��وج��ود  معني  م��ورث  ��شتخد�م 
يف  �مل�شتخدمة  �ل��ف��م  غ�شول  ع��ّي��ن��ات  م��ن  �مل�شتخل�شة 
لتقييم مدى  ��شتبيان  �إج���ر�ء  ث��م مت  وم��ن  �ل��در����ش��ة، 

��شتخد�م �مل�شاركني يف �لدر��شة للبخور.
 6.6% �أن  ل��ل��در����ش��ة  �مل���ر�ف���ق  �ال���ش��ت��ب��ي��ان  و�أو�����ش����ح 
�أب���د�ً،  �ل��ب��خ��ور  م��ن �ل��ع��ائ��الت �الإم��ار�ت��ي��ة ال ت�شتخدم 
%24.1 منها متيل �إىل ��شتخد�مه �أحياناً، 33.7% 
ي�شتخدمونه ب�شكل متكرر، %35.6 ت�شتخدمه ب�شكل 
زي��ادة كبرية يف  �لدر��شة عن  نتائج  يومي. كما ك�شفت 

�لبخور  م�شتخدمي  ل��دى  �لفموية  �مل��ي��ك��روب��ات  ت��ن��وع 
ي�شتخدمونه  ال  �ل��ذي��ن  باأولئك  مقارنة  يومي  ب�شكل 

على �الإطالق.
وّمن  �لبخور  م�شتخدمي  ب��ني  مقارنتها  خ��الل  وم��ن 
حرق  �رت��ب��اط  �إىل  �لدر��شة  تو�شلت  ي�شتخدمونه،  ال 
�لبخور بالتغيري�ت �لتي تطر�أ على تنوع وبنية وتركيبة 
�مل�شتخدم  ت��ع��ّر���ص  �ل��ف��م��وي��ة، ح��ت��ى ع��ن��د  �مل��ي��ك��روب��ات 
بالن�شبة  �حل���ال  ه��ي  ك��م��ا  �ل��ب��خ��ور،  م��ن  قليلة  لن�شب 
�أّن  �إىل  �إ�شارة  ملن ي�شتخدمونه بني �حلني و�الآخ��ر، يف 
�لتعر�ص �لقليل للبخور من �شاأنه �أن يرك �آثار�ً �شارة 

على �ل�شحة �أي�شاً.
باأهميتها، ال �شّيما يف ظل �لدور  �لنتيجة  وتت�شم هذه 
�ل��ف��م يف  �مل��وج��ودة يف  �مل��ي��ك��روب��ات  �ل���ذي تلعبه  �لكبري 
�حلفاظ على ��شتقر�ره �لد�خلي، و�لتي تتمثل يف قدرة 

�جل�شم على �حلفاظ على بيئة د�خلية م�شتقرة ب�شرف 
�لنظر ع��ن �ل��ظ��روف �خل��ارج��ي��ة، وق��د ي���وؤدي �ختالل 
�شحية  ب��اأ���ش��ر�ر  �الإ���ش��اب��ة  �إىل  �مليكروبات  تلك  ت���و�زن 

بالغة.
ويف هذ� �ل�شدد، قال �لدكتور ر�غب علي، مدير مركز 
�أبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  �لعامة  �ل�شحة  �أبحاث 
�أوىل مهمة يف �شبيل فهم  �لدر��شة خطوة  "ُتعترب هذه 
كيفية تاأثري �لبخور على �شحة �الإن�شان وطرق �إ�شهامه 
مو�طني  بني  �ل�شائعة  �ملزمنة  باالأمر��ص  �الإ�شابة  يف 
�لدولة، و�شنو��شل متابعة �لدر��شة لت�شمل �ملزيد من 

�شكان دولة �الإمار�ت على مد�ر �الأعو�م �ملقبلة".
در��شة م�شتقبل �شحي لالإمار�ت  �إع��د�د  ويتعاون على 
�جلامعات  م��ن  خمتلفة  جم��م��وع��ة  م��ن  ب��اح��ث��اً   28
�أبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  ف��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات، مب���ا 
�أبوظبي،  يف  كلينك"  و"كليفالند  نيويورك،  وجامعة 
ز�يد،  وجامعة  و�لتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  وجامعة 
ز�يد  وم�شت�شفى  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  وجامعة 
و�شركة  �ل��ط��ب��ي،  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  وم��رك��ز  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
�لغربية  �لهند  وجامعة  �ل�شحية،  للخدمات  �أبوظبي 
�لدر��شة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  قائمة  وت�شمل  ب��رب��ادو���ص.  يف 
نيويورك  �لعامة يف جامعة  �ل�شحة  �أبحاث  من مركز 
�مل�شارك  �ملدير  عبد�هلل،  عبد�ل�شكور  من  ُك��اّلً  �أبوظبي 
نيويورك  بجامعة  �لعامة  �ل�شحة  �أبحاث  مركز  لدى 
�أبوظبي، و�لدكتور ر�غب علي، مدير �لدر��شة و�لباحث 
وكلري  فالي�ص  �إي��ف��ون  �لباحثني  جانب  �إىل  �لرئي�شي، 
�إمنان وديفيا جاالين ومنى حجي، �ملمر�شة �ملتخ�ش�شة 
يف �الأبحاث �ل�شريرية، وعائ�شة �حلامز، مديرة �أبحاث 
�لبحث،  من�شقة  �حلو�شني،  وعائ�شة  �لعامة،  �ل�شحة 

و�شكوت �شريمان، �لباحث �لرئي�شي.
وحتى �ليوم، �شجل �أكرث من 7 �آالف مو�طن �إمار�تي 
لالإمار�ت"،  �شحي  "م�شتقبل  در����ش��ة  يف  للم�شاركة 
 20 �إىل  فيها  �مل�شاركني  ع��دد  زي��ادة  �إىل  تهدف  و�لتي 

�ألف بحلول مار�ص 2021. 

•• العني - الفجر

�لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة  يف  �جلامعية  �حلياة  بق�شم  �لطالبي  �لفلكي  �لنادي  نظم 
وذلك  �لف�شاء،  بعلوم  �ملتعلقة  �لرفيهية  و�لفعاليات  �ل��ور���ص  من  �شل�شلة  �ملتحدة، 
�شمن فعالية" رحلة �لف�شاء" �لتي عقدت يومي �الثنني و�لثالثاء بالقاعة �لكربى 

يف �جلامعة.
تنظيم  �أن  �إىل  �لفعالية  على  �مل�شرفات  �إح��دى   - مبارك  وف��اء علي  �لطالبة  و�أ���ش��ارت 
�أعلنته  �ل��ذي  �لعاملي  �لف�شاء  باأ�شبوع  �الحتفال  �شمن  ياأتي  �لطالبية  �لور�ص  ه��ذه 
�الأمم �ملتحدة يف �لفرة من 4 �إىل 10 �أكتوبر �شنوياً، حيث ركزت �لفعالية هذ� �لعام 
على �أهم �الأحد�ث �لتاريخية �ملتعلقة با�شتك�شاف �لف�شاء، و�لتي يعد �أهمها بالن�شبة 
لدولة �الإمار�ت هو رحلة �لر�ئد هز�ع �ملن�شوري �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية يف قطاع 

�لف�شاء �الإمار�ت.
وقد ت�شمنت �لفعالية عدد�ً من �الأن�شطة مثل "��شاأل مهند�ص ف�شاء"، و�خلط �لزمني 
ز�يد  وطموح  �لف�شاء،  وحمطة  و�مل�شتقبل(  و�حلا�شر  )�ملا�شي  �لف�شاء  ال�شتك�شاف 
وقطاع �لف�شاء �الإمار�تي. عالوة على عر�ص مل�شاريع بحثية خمت�شة بعلوم �لف�شاء. 
و�لتي مبجملها ركزت على �الإجناز�ت �ملتعلقة بالف�شاء يف �لفرة 1991-2019م.  

حفل جائزة املنجزين العرب 
مب�صاركة ت�صع دول عربية

•• القاهرة-الفجر

و�لتى  �لعرب  �ملنجزين  ملوؤ�ش�شة  �لثالث  �ل�شنوى  �ملوؤمتر  �إطار فعاليات  فى 
�لدول  جامعة  مظلة  حت��ت  بالقاهرة  �جل��م��ه��وري  �حل��ر���ص  ب���د�ر  �نطلقت 
�ملو�طن  تكرمي  ” مت  و�لتميز  و�الإب����د�ع  ” �الإجن���از  ع��ن��و�ن  �لعربية حت��ت 
�الإمار�تي �شامل �لكربي تقدير� للمبادرة �لريا�شية �خلريية ما ور�ء حدود 
�لذي  �الإجن��از و�الإب���د�ع  �نعقاد موؤمتر  �لتكرمي خالل  ، و جاء  �لقدم  كرة 
�إلقاء  بهدف  �لقاهرة  ��شت�شافته  و�ل��ذي  �لعرب  �ملنجزين  موؤ�ش�شة  تنظمه 
�ل�شوء على �الإجناز�ت �لتي حتققت يف �لوطن �لعربي ون�شر ثقافة وتعزيز 

هذه �الإجناز�ت و�لعمل على تثمينها وتكرمي �أ�شحابها 
�شهد �ملوؤمتر عر�ص ق�ش�ص جناح ، كما �شّلط �ل�شوء على �ملبادر�ت �الإيجابية 
�لتي حققت �أهد�فها �ملعلنة، و��شت�شاف نخبة من �ملحا�شرين و�ملحاورين 
ميثلون خرب�ت متنوعة من �أكرث من ت�شع دول عربية، و عر�ص �شري ذ�تية 

ل�شخ�شيات موؤثرة وملهمة مت تكرميها يف ختام �أعمال �ملوؤمتر

ي�سهد املعر�ض م�ساركة 11 فنانًا من اأ�ساتذة اجلامعة
رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

يطلق معر�ض »حلظات من حياتهم« 
•• اأبوظبي - الفجر 

�أعلن رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي، �ملتحف و�ملعر�ص �الأكادميي 
حتت  �مل�شروع"  "م�شاحة  يف  جديد  معر�ص  تنظيم  عن  للجامعة،  �لتابع 
�ب��ت��د�ًء من  للزو�ر  �أب��و�ب��ه  �شيفتتح  و�ل��ذي  "حلظات من حياتهم"،  عنو�ن 
 5:30 3 نوفمرب، حيث �شيقام حفل �الفتتاح يف متام �ل�شاعة  يوم �الأحد 

ع�شر�ً. 
فريدة  روؤى  �مل��ق��ب��ل،  نوفمرب   23 حتى  �شي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ع��ر���ص  وي��ق��دم 
دها 11 فناناً من �أع�شاء هيئة �لتدري�ص يف جامعة نيويورك  للحظات ر�شَ
�أبوظبي، مع ت�شليط �ل�شوء على تنوع �الأدو�ت �لفنية �لتي توفرها �جلامعة، 
�لذي  ونهجهم  و�أ���ش��ل��وب��ه��م  �لفنانني  مفهوم  ع��ن  ملحة  �مل��ع��ر���ص  ي��ق��دم  �إذ 
�ل�شعيدين  على  كبرية  م�شروعات  خالل  من  مف�شل  ب�شكل  ي�شتك�شفونه 

�ملحلي و�لدويل.
و�شُيقام �ملعر�ص حتت �إ�شر�ف كل من �أو�م �أمبكا، �الأ�شتاذ �مل�شاعد يف �لتحليل 
�لدر�مي و�الجتماعي و�لثقايف، ورئي�ص ق�شم �ل�شينما و�الإعالم �جلديد يف 

�جلامعة، وتاال ن�شار، �لقّيمة �لزميلة لدى رو�ق �لفن باجلامعة.
و�أقيم �أول معر�ص لهيئة �لتدري�ص يف جامعة نيويورك �أبوظبي عام 2015 
فناناً،   17 م�شاركة  ت�شمن  حيث  �ملعر�ص"،  �لفنون:  "كلية  عنو�ن  حتت 
و�لذين يعود جمموعة منهم للم�شاركة هذ� �لعام. وميكن لرو�د �ملعر�ص 
�لوقت،  �لتدري�ص مب���رور  �أع��م��ال هيئة  �ل��ت��ي ط���ر�أت على  �ل��ت��غ��ري�ت  روؤي���ة 
و�لتعرف على �أعمالهم �لتي مت فيها �ال�شتعانة بعدد من �لو�شائط �ملرئية، 
مبا يف ذلك �الأفالم، و�ملنحوتات، و�الأعمال �لركيبية، و�لر�شم، و�لطباعة.
�أ�شتاذ  توقيع  حتمل  �لتي  �لفريدة  �الأعمال  من  جمموعة  �ملعر�ص  ويقدم 
للفنون  �مل�شاعد  و�الأ�شتاذ  �لغ�شني،  ط��ارق  و�لب�شرية  �لت�شكيلية  �لفنون 
للفنون  �مل�شاعدة  و�الأ���ش��ت��اذة  ف���ارو،  ج��وين  �لتفاعلي  و�الإع����الم  �لب�شرية 
يف  �مل�شاعدة  و�الأ�شتاذة  ماغي،  جيل  �الإبد�عية  و�لكتابة  و�الأدب  �لب�شرية 
ورئي�ص  �لفنون  لكلية  �مل�شاعد  و�لعميد  �شارما،  �شور�بي  �لفنية  �ملمار�شات 
برنامج �لفنون وتاريخ �لفن ديفيد د�رت�ص، و�الأ�شتاذة �مل�شاعدة يف �لفنون 
و�الإعالم  لل�شينما  �مل�شاعد  و�الأ���ش��ت��اذ  بيدنارز،  ويندي  �جلديد  و�الإع���الم 
�جلديد ��شكندر قبطي، و�الأ�شتاذة �مل�شاعدة �لز�ئرة لالإعالم �لتفاعلي هيذر 
�لتفاعلي  لالإعالم  �مل�شاعد  و�الأ�شتاذ  �لربنامج  ورئي�ص  ديوي-هاغبورغ، 
يف  و�ملحا�شرة  بيرز،  �شاندر�  للفنون  �مل�شاعدة  و�الأ�شتاذة  �شريوود،  �آرون 

�لفنون �لب�شرية لور� �شنايدر.
ويتوىّل فريق عمل رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي �إد�رة "م�شاحة 
مكاناً  وت�شّكل  �لفنون يف �حلرم �جلامعي.  د�خل مركز  �مل�شروع" �ملوجودة 
و�ملعار�ص  �ل�شنوي  �خلريجني  مهرجان  مثل  �جلامعة  مل�شاريع  خم�ش�شاً 
تنظمها  �لتي  و�ملعار�ص  �لدر��شي  �لف�شل  نهاية  يف  تنعقد  �لتي  �لطالبية 
�لهيئة �لتدري�شية، ما يوفر من�شًة للتجريب و�ال�شتك�شاف يف جمال �لفنون 

�لب�شرية.
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تتفق جمموعة من الدرا�سات العلميَّة على اأنَّ الن�ساء الالتي يعانني من وزن 
�سن ب�سورة اأكر لالإ�سابة ب�سرطان الثدي، ما  زائد اأو �سمنة مفرطة، يتعرَّ
يجعل من احلفاظ على الوزن، من خالل اتباع رجيم �سحي عاماًل من عوامل 

ة، وتفادي الإ�سابة. عند التخفيف من اأوزاننا،  احلفاظ على ال�سحَّ
اإيجاًبا  الأمر  ينعك�ض  اجل�سم،  يف  الدهون  م�ستوى  وحتديًدا 

ة، من خالل التقليل من وطاأة م�ستوى هرمون  على ال�سحَّ
ال�"اإ�سرتوجني" يف الدم الذي يواكب مرحلة الطمث.

�لقا�شي  �شكينة  �لتغذية  �خت�شا�شيَّة  ت�شرح 
قد  �ل��ث��دي  ل�شرطان  ر  �ملبكِّ "�الكت�شاف  �أنَّ 
ا يف  �أي�شً وُي�شاهم  �ل�شفاء منه،  يزيد فر�شة 
�إنقاذ حياة �مل�شابات به". وت�شيف: "الأّننا ال 
حول لنا وال قّوة يف �ل�شيطرة على جيناتنا، 
�لور�ثي،  عائلتنا  تاريخ  �أو  مر�شنا،  وتاريخ 
ي��ك��م��ن دورن����ا �الأ���ش��ا���ش��ي يف �ل�����ش��ي��ط��رة على 
كاحلفاظ  تغيريها،  باإمكاننا  �لتي  �لعو�مل 
حياتّي  �أ�شلوب  و�ت��ب��اع  "طبيعي"،  وزن  على 
�أكرث �شّحة، على ر�أ�شه �النتباه �إىل �لرجيم 
ب�شكل  �ل��ب��دين  �لن�شاط  وممار�شة  �لغذ�ئي 

دوري و�الإقالع عن �لتدخني".
من  باملائة   5 م��ن  خ�شارة  �أنَّ  �إىل  �إ���ش��ارة 
منه،  باملائة  �إىل ع�شرة  �حل��ايل  وزننا 
على  �حل����ف����اظ  يف  ك��ف��ي��ل 
خ�شارة  �ل���������ش����ّح����ة؛ 
�لتدريجّية  �ل���وزن 
������ى مب����ع����ّدل  )ح������تَّ
غ�������������ر�م   200
لفرة  ب��االأ���ش��ب��وع( 
�شتَّة  ع�����ن  ت����ق����ّل  ال 
�أ�شهر، و�شيلة ممتازة 
على  �حل�������ف�������اظ  يف 
���ة، و�ل���وق���اي���ة  �ل�������ش���حَّ
�ل�شرطان  م����ن  ل��ي�����ص 
فح�شب، بل من �لعديد 
�ل�شحّية  �مل�����ش��ك��الت  م��ن 
)�ل���������ش����م����ن����ة، و�أم�������ر���������ص 
و�ل��ك��ل��ى، وغريها  ��ري،  �ل�����ش��كَّ

من �الأمر��ص �ملزمنة(.

اأهمّية الريا�سة يف الوقاية
ُتخّفف ممار�شة �لريا�شة خلم�ص �أيَّام يف 
�الأ�شبوع )30 دقيقة من �لن�شاط �لبدين يف 
كل يوم منها، على �الأقّل( من خطر �الإ�شابة 
ب�شرطان �لثدي، و ُت�شاهم يف خ�شارة �لوزن، 
وحُت�ّشن م�شتوى �ل�"�إن�شولني" يف �لدم. ويف 
�لقا�شي كلَّ فتاة و�مر�أة  هذ� �الإط��ار، تدعو 

تنا�شبها،  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ة  ن���وع  �خ��ت��ي��ار  �إىل 
على  �مل��و�ظ��ب��ة  �أم���ر  يف  ُي�شاعد  م��ا  ومتّتعها، 
وعلى  ف�شلى  نتائج  على  و�حل�شول  �أد�ئ��ه��ا، 

مدى �أطول.

ن�سائح غذائّية
تقي �لن�شائح �لغذ�ئيَّة من �شرطان �لثدي:

حتتوي  و�ل������ف������و�ك������ه:  �خل�������������ش������ر�و�ت   •
�أن���و�ع متعّددة  و�ل��ف��و�ك��ه على  �خل�����ش��ر�و�ت 
ل��الأك�����ش��دة، وم����و�د كيميائية  م��ن م�����ش��اد�ت 
و�مل��و�د يف  �الأك�شدة  ت�شاهم م�شاد�ت  نباتّية. 
�لوقاية من خطر �الإ�شابة بال�شرطان. لذ�، 
يجب تناول نحو خم�ص ح�ش�ص فاأكرث من 
�خل�شر�و�ت و�لفو�كه )�لربوكويل، و�لكايل، 

و�لقرنبيط، و�لتفاح، �لرّمان...(، يوميًّا.
حتتوي  �لكاملة:  �لقمحة  ذ�ت  �حلبوب   •
�الألياف  من  عال  كمٍّ  على  �ملذكورة  �حلبوب 
يجب  ���ه  �أنَّ �إىل  �الإ����ش���ارة  م��ع  و�لفيتامينات، 
منها،  غ����ر�ًم����ا   35 �إىل   25 �����ش���ت���ه���الك 

يوميًّا.
�ملتحّولة:  و�ل���ده���ون  �مل�����ش��ّب��ع��ة  �ل��ده��ون   •
�للحم  �ملذكورة يف  �لدهون  تتو�فر  غالًبا ما 
و�لوجبات  ��ة،  �ل��ع�����ش��ويَّ و�ل��ل��ح��وم  �الأح���م���ر، 
)�لق�شقو�ن،  �ل�شفر�ء  و�الأج��ب��ان  �ل�شريعة، 
و�ل�"بارميز�ن"...(،  و�ل�"موز�ريال"، 
�لنباتّية(.  �أو  )�حليو�نّية  و�ل�شمنة  و�لزبدة 
ت��دع��و ن�����ش��ي��ح��ة �ل��ق��ا���ش��ي �إىل �ل��ت��ق��ن��ني يف 

��شتهالكها.
ومنها  ع���دي���دة،  �ل��ده��ن��ّي��ة:  �الأح���م���ا����ص   •
�الأ�شماك  يف  يتو�فر  �ل��ذي  �ل�"�أوميغا_3" 
ن�شيحة  تدعو  مثاًل(.  )�ل�شلمون،  �لدهنيَّة 
�لقا�شي، يف هذ� �الإطار، �إىل تناول �الأ�شماك 
�ت يف �الأ�شبوع، مت�شّلحة بدر��شات  لثالث مرَّ
متنع  قد  �لدهنّية  �الأحما�ص  هذه  �أّن  توؤّكد 

منو �خلاليا �ل�شرطانّية.
حتتوي  �لزيتون:  وزيت  �لنيئة  • �ملك�ّشر�ت 
�ل�����ش��ن��وف �مل���ذك���ورة ع��ل��ى ن�����ش��ب ع��ال��ي��ة من 
لكن  تناولها،  ُي�شتح�شن  �ل�شحّية.  �لدهون 

بكّم �شئيل، لوفرة �شعر�تها �حلر�ريَّة.
�للحوم  ي�����ش��م��ل  �حل���ي���و�ين:  �ل���ربوت���ني   •
تناولها،  �لتقليل من  ل  ُيف�شَّ �لتي  �حلمر�ء، 
مع ��شتبد�ل �لدجاج و�الأ�شماك و�لبقوليات 

)�لعد�ص، �حلّم�ص، �لفول...( بها.
در��شات  ُت��ظ��ه��ر  "د":  �ل��ف��ي��ت��ام��ني   •

م�شتوى  يف  �حل������ادَّ  �ل��ن��ق�����ص  �أنَّ 
قد  باجل�شم  "د"  �لفيتامني 

�الإ�شابة  خطر  من  يزيد 
ب�������ش���رط���ان �ل����ث����دي. 

ل������������������ذ�، ت������دع������و 
�إىل  �لقا�شي 

�حل������ف������اظ 
ع������������ل������������ى 
�ملُ���������ع���������ّدل 

�مل������ن������ا�������ش������ب 
م�������ن�������ه د�خ����������ل 

�جل���������������ش�������م، م���ن 
�إىل  �لتعّر�ص  خ��الل 

�ل�شاعة،  لربع  �ل�شم�ص 
�ملاأكوالت  وت��ن��اول  ��ا،  ي��وم��يًّ

ن�شٍب  ع����ل����ى  حت����ت����وي  �ل����ت����ي 
)�شمك  �مل��ذك��ور  �لفيتامني  م��ن 

�لبي�ص،  و�شفار  و�ملحار،  �ل�شلمون، 
و�حلليب و�للنب �ملدّعمان به...(.

• �ل�شّكريات:
ة  �ل�����ش��ن��وف �لعاجَّ  ه��ن��اك ك���مٌّ ه��ائ��ل م���ن 
و�ل�"�آي�ص  �ل��ع�����ش��ائ��ر،  وم��ن��ه��ا  ��ر،  ب��ال�����ش��كَّ

كرمي"، و�ل�شوكوالتة، 
يف  �لتقنني  ف���اإنَّ  وبالطبع،  و�حل���ل���وى... 
��شتهالكها مفيد يف �لوقاية من �ل�شمنة، 

ا �ل�شرطان. و�أي�شً
ع �لقا�شي �الأّمهات  من جهٍة ثانيٍة، ُت�شجِّ
على �لر�شاعة �لطبيعيَّة، الفتًة �إىل �أنَّه 

�لطبيعّية،  �ل��ر���ش��اع��ة  ة  م���دَّ ز�دت  ك��ّل��م��ا 
كلما قّل خطر �الإ�شابة. 

�لطبيعيَّة  للر�شاعة  �ملثاليَّة  �ملّدة  باأنَّ  علًما 
عبارة عن �شنتني كاملتني.

ة،  التغذية ال�صليمة.. للحفاظ على ال�صحَّ
والوقاية من ال�صرطان

�لنوبات  خ��ط��ر  خف�شت  �الأوم��ي��غ��ا  "جرعات 
�لقلبية"

حتليلها  مت  �لتي  �ل�شريرية  �لتجارب  وك�شفت 
من قبل كلية �ل�شحة �لعامة بجامعة هارفارد 
يف  �لن�شاء  وم�شت�شفى  برمنغهام،  وم�شت�شفى 
�ملكمالت  ب��ني  �لعالقة  ع��ن  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات 
�لغذ�ئية لالأوميغا 3 و�أمر��ص �لقلب، ووجدت 

�لنتائج �أنه كلما كانت جرعات زيت �الأوميغا 3 
�أعلى، �نخف�ص خطر �الإ�شابة بالنوبات �لقلبية 

�أكرث.
وق����ال �مل���وؤل���ف �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��در����ش��ة، ي��ان��غ هو، 
�لتلوي  حتليل  "يوفر  ه���ارف���ارد:  ج��ام��ع��ة  م��ن 
باآثار  يتعلق  فيما  دليل  �أح��دث  �أجريناه،  �ل��ذي 
م��ك��م��الت زي���ت �أوم��ي��غ��ا 3 ع��ل��ى خم��اط��ر ظهور 

�آثار�  وجدنا  لقد  �لوعائية،  �لقلبية  �الأم��ر����ص 
3 �ليومية،  وقائية كبرية ملكمالت زيت �أوميغا 
�لقلبية  �الأم��ر����ص  نتائج  خماطر  معظم  �شد 

�لوعائية".
�لقائمة  �ل�شابقة  �ل��در����ش��ات  �أظ��ه��رت  حني  ويف 
ع��ل��ى �مل��الح��ظ��ة، وج���ود ع��الق��ة ب��ني ��شتهالك 
�الأ�شماك و�نخفا�ص خماطر �الإ�شابة باأمر��ص 

�لقلب، �إال �أنها مل جتد دليال و��شحا على هذه 
�لفائدة.

�لباحثون  ح��ل��ل  �حل��دي��ث��ة،  �ل��در����ش��ة  ه���ذه  ويف 
��شتكمالها  �ل��ن��ط��اق، مت  و����ش��ع��ة  ث��الث جت���ارب 
 ،64% موؤخر�، ما ز�د من حجم �لعينة بنحو 
وب��ل��غ �إج��م��ايل �مل�����ش��ارك��ني يف �ل��در����ش��ة، بذلك، 
13 جتربة  �أل��ف �شخ�ص، من   120 �أك��رث من 

من جميع �أنحاء �لعامل.
مكمالت  ت��ن��اول��و�  �ل��ذي��ن  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
�لذين  باأولئك  مقارنة  يوميا،   3 �أوميغا  زي��ت 

تناولو� �أدوية وهمية،
 ق��ل��ل��و� م���ن خ��ط��ر �الإ����ش���اب���ة ب���اأم���ر�����ص �لقلب 
�ل�شكتة �لدماغية،  و�الأوعية �لدموية با�شتثناء 
باالأزمات  �الإ�شابة  �نخفا�ص خطر  مبا يف ذلك 
ب�شبب  و�لوفاة  �لتاجي  �لقلب  ومر�ص  �لقلبية 

�أمر��ص �لقلب �لتاجية، بن�شبة 8%.
�أقل عند �حل�شول على �جلرعات  وبد� �خلطر 
�ل��ع��ال��ي��ة م���ن زي���ت �الأوم���ي���غ���ا 3، و�ل���ت���ي تفوق 
�لطبيعي  �ملعدل  �أن  حيث  �ليوم،  يف  ملغ   840
ملغ   250 ب��ني  ي����ر�وح  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  للمكمالت 

و500 ملغ.
ومع وجود �ملاليني ممن يعانون من م�شكالت 
فاإن  ع��ام،  �لعامل كل  �أن��ح��اء  �لقلب يف جميع  يف 
����ش��ت��ه��الك ج��رع��ات ع��ال��ي��ة م��ن زي���ت �الأوميغا 
مئات  و�إنقاذ  �خلطر  خف�ص  يف  ي�شاعد  قد   3

�الآالف من �الأرو�ح �شنويا.

تناول زيت ال�صمك يقلل من خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية
وجدت درا�سة اأمريكية اأن زيت اأوميغا 3 املوجود يف �سمك ال�سلمون و�سمك التونة، يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب والنوبات 

القلبية القاتلة بن�سبة 8%. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن مكمالت
اأو الوفاة ب�سبب اأمرا�ض القلب  زيت الأوميغا 3 الغني بالأحما�ض الدهنية، جيدة ب�سكل خا�ض يف الوقاية من النوبات القلبية 

التاجية اأو من اأمرا�ض القلب الوعائية، اإل اأنها مل جتد اأي تاأثري فيما يتعلق بال�سكتة الدماغية.
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املال والأعمال

جواهر اآل خليفة توؤكد اأهمية 
م�صاركة ال�صباب يف اإك�صبو 2020 

•• دبي -وام:

�أ�شادت �ل�شيخة جو�هر بنت خليفة �آل خليفة رئي�شة جمل�ص �إد�رة موؤ�ش�شة 
حكومة  تبذلها  �لتي  باجلهود  �ل�شباب  لتمكني  خليفة  �آل  جو�هر  �ل�شيخة 
�إب��ر�ز �شورتها �حل�شرية و�لتنموية من خالل معر�ص  �الإم��ار�ت يف  دولة 
�إك�شبو 2020 �لذي �شيبهر �لعامل �أجمع. وعلى هام�ص �لزيارة ملقر �إك�شبو 
�شبل  الب  ف��ورم��ات  �آرت  �إد�رة  وجمل�ص  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ناق�شت   2020
متكني �ل�شباب وتعزيز دورهم يف �ملجاالت �الإعالمية و�لعلمية و�لثقافية، 
2020. وت�شمنت �لزيارة جولة خا�شة  �إك�شبو  على هام�ص زيارة ملعر�ص 
�أهم  على  �الط��الع  ومت  �ملختلفة   2020 �إك�شبو  معر�ص  و�أجنحة  ملر�فق 

�مل�شتجد�ت �لتي �أجنزتها �إد�رة �ملعر�ص خالل �لفرة �ملن�شرمة.
مع   2020 الإك�شبو  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لعلي  حممد  جنيب  و��شتعر�ص 
الب  ف��ورم��ات  �آرت  �إد�رة  وجمل�ص  خليفة  �آل  خليفة  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 
��شر�تيجياً.  منهم  و�ال�شتفادة  �ملعر�ص  يف  �ل�شباب  وج��ود  تعزيز  عملية 
�أهمية  �إىل  �جلولة  خ��الل  خليفة  �آل  خليفة  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  ولفتت 
تطوير �لرب�مج �الإعالمية و�الجتماعية لتمكني �ل�شباب و�قرحت تنويع 
طرق �لتعريف عن �ملعر�ص يف �لعام �ملقبل من خالل �ملن�شات �الإلكرونية 
و�لو�شول �إىل �ل�شباب ل�شمان م�شاركتهم فيه ب�شكل فعال ومثمر. وقالت 
“ �ل�شباب هم �للبنة �الأ�شا�شية �لتي يعتمد عليها �ملجتمع �ليوم يف حتقيق 
من   2020 �إك�شبو  يف  للم�شاركة  ودعوتهم  مبتكر  ب�شكل  و�لتميز  �لنجاح 

�شاأنه �أن ي�شركهم يف جتربة عاملية فريدة«.
و�عي  �ل��ي��وم  �شبابنا   “ خليفة  �آل  خليفة  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  و�أ���ش��اف��ت 
عاملي  حدث  يف  ��شتثمارها  من  البد  �لكثري  �لطاقات  من  ولديه  وم�شوؤول 

كهذ� و�ال�شتفادة من �أفكارهم وتطبيق �لعملي منها على �أر�ص �لو�قع«.
من جانبها �أكدت خلود �أبو حم�ص �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة �آرت فورمات 
�أط��ر عملية  �ل�شركة �حلثيثة يف و�شع  �لزيارة ج��اءت �شمن جهود  �أن  الب 
لتمكني وتعزيز دور �ل�شباب يف �مل�شاركة باإجناح �مل�شاريع و�الأح��د�ث �ملهمة 

على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.

البنوك ت�صخ 64 مليار درهم 
يف ا�صتثماراتها خلل 9 اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

و��شلت �لبنوك �لعاملة يف دولة �الإمار�ت زيادة ��شتثمار�تها و�لتي و�شلت �إىل 64 
مليار درهم خالل �الأ�شهر �لت�شعة �الأوىل من �لعام 2019 �الأمر �لذي رفع من 
�إجمايل ر�شيد ��شتثمار�تها �إىل م�شتوى قيا�شي �لذي بلغ 397.3 مليار درهم يف 
�ملا�شي وذلك وفقا الأحدث �الح�شائيات �ل�شادرة �م�ص عن  نهاية �شهر �شبتمرب 

م�شرف �الإمار�ت �ملركزي.
وجاء �لدعم �الأكرب للزيادة �لتي �شهدتها ��شتثمار�ت �لبنوك من �الرتفاع يف بند 
�ال�شتثمار يف �الأور�ق �ملالية �لتي متثل ديونا على �لغري �شند�ت �لدين و�لتي قفزت 
درهم  مليار   248.6 نحو  �إىل   2018 دي�شمرب  يف  تقريبا  مليار   210.9 من 
كذلك فقد �رتفعت   .19.4% يف نهاية �شبتمرب من �لعام �جلاري بنمو ن�شبته 
مليار   11.6 �إىل  دره��م  مليار   10.1 من  �الأ�شهم  يف  �لبنوك  ��شتثمار�ت  قيمة 
درهم خالل فرة �لر�شد ذ�تها .. فيما ز�د ر�شيد ��شتثمار�ت �لبنوك يف �ل�شند�ت 
مليار   94.1 �إىل  دره��م  مليار   81.2 من  �ال�شتحقاق  تاريخ  حتى  بها  �ملحتفظ 

درهم ويف �ال�شتثمار�ت �الأخرى من 30.6 مليار درهم �إىل 43 مليار درهم.
درهم  مليار   316.6 م�شتوى  بالغا  �رتفاعه  �حلكومية  �لود�ئع  ر�شيد  وو��شل 
يف نهاية �شبتمرب من �لعام �جلاري مقارنة مع 290.3 مليار درهم يف دي�شمرب 
1.009 تريليون درهم �إىل  2018 و�رتفع �إجمايل ود�ئع �لقطاع �خلا�ص من 
1.034 تريليون درهم خالل فرة �لر�شد.. ويف ظل هذه �لتطور�ت فقد بلغ 
1.802 تريليون درهم تقريبا. وعلى  �جمايل ود�ئع �جلهاز �مل�شريف يف �لدولة 
 1.565 1.72 تريليون درهم منها  �شعيد �الئتمان فقد بلغ �إجمايل �لر�شيد 
�ملقدم  لالئتمان  دره��م  مليار   155.2 ونحو  �ملحلي  لالئتمان  دره��م  تريليون 
�ملال  ر�أ���ص  وبلغ ر�شيد  �ملركزي.  �مل�شرف  �ملقيمني وذلك وفقا الإح�شائيات  لغري 
و�الحتياطيات للجهاز �مل�شريف 377.3 مليار درهم بزيادة قدرها 22.1 مليار 

درهم مقارنة مع 355.2 مليار درهم يف دي�شمرب 2018.

موا�صفات تعزز دخول املنتجات 
الإماراتية اإىل اأ�صواق 80 دولة

•• اأبوظبي -وام:

ونفاذ  تناف�شية  مو��شفات  و�ملقايي�ص  للمو��شفات  �الإم���ار�ت  هيئة  ع��ززت 
80 دول��ة ح��ول �ل��ع��امل، وذل��ك من  �أ���ش��و�ق نحو  �ملنتجات �الإم��ار�ت��ي��ة �إىل 
خالل دعمها للم�شانع وخطوط �الإنتاج �ملحلية، مبجموعة من �لعالمات 
ثقة  على  حتوز  �لتي  مو��شفات  عالمات  �أبرزها  ومن  �لوطنية  و�ل�شار�ت 

م�شتهلكي هذه �لدول يف �ملنتجات �حلا�شلة عليها.
ع��الم��ة �جلودة  و�ل�����ش��ار�ت، مثل  �ل��ع��الم��ات  م��ن  �لهيئة جمموعة  ومت��ن��ح 
�ملطابقة  وع��الم��ة  “حالل”،  للحالل  �ل��وط��ن��ي��ة   و�ل��ع��الم��ة  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
وعالمة  �لع�شوية،  للمنتجات  ع�شوي  وع��الم��ة   ،ECAS �الإم��ار�ت��ي��ة 
�ملنتجات  ترويج  تخدم  وجميعها  للتحلل”  “ قابل  �لبال�شتيكية  �ملنتجات 
�الأجندة  م�����ش��ت��ه��دف��ات  م���ع  ين�شجم  مب���ا  وخ���ارج���ي���اً،  د�خ��ل��ي��اً  �الإم���ار�ت���ي���ة 
و�أكد �شعادة عبد �هلل �ملعيني، مدير عام هيئة �الإمار�ت   .2021 �لوطنية 
�الإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  “مو��شفات”،  و�ملقايي�ص  للمو��شفات 
�أن �لهيئة تعمل �شمن �ملنظومة �حلكومية لت�شهل عمل �لقطاعات  “و�م”، 
ويعزز  �لوطني،  �القت�شاد  يدعم  مبا  و�الإنتاجية،  و�ل�شناعية  �القت�شادية 
ت�شهيل  على  �إيجاباً  وينعك�ص  �ملجتمع،  للجودة يف  �لتحتية  �لبنية  مفاهيم 

حركة �ل�شلع و�ملنتجات من و�إىل �لدولة.

عوي�سه املرر: اأبوظبي و�سنغافورة متتلكان توجهات مت�سابهة حيال الطاقة املتجددة

رئي�ض دائرة الطاقة ي�صلط ال�صوء على جهود اأبوظبي يف ت�صريع وترية التحول يف قطاع الطاقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

عوي�شه  �مل��ه��ن��د���ص  م���ع���ايل  ����ش��ت��ع��ر���ص 
م��ر���ش��د �مل����رر، رئ��ي�����ص د�ئ����رة �ل��ط��اق��ة يف 
�أب���وظ���ب���ي يف حتول  �أب���وظ���ب���ي، جت���رب���ة 
�شورة  تغيري  يف  �أ�شهمت  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة 
�ل�شنو�ت  خ����الل  �الإم��������ارة  يف  �ل���ق���ط���اع 
كلمة  خالل  ذلك  جاء  �ملا�شية.  �لقليلة 
رئي�شية �ألقاها معاليه يف قمة �شنغافورة 
�أ���ش��ب��وع �لطاقة  ل��ل��ط��اق��ة ع��ل��ى ه��ام�����ص 
�لدويل ب�شنغافورة، �لذي تنظم فعالياته 

حتى 1 نوفمرب 2019. 
�الإمار�ت و�شنغافورة ت�شركان يف �لكثري 
�شيما يف و�شع  �ل��ت�����ش��اب��ه؛ ال  �أوج����ه  م��ن 
�الأمر  �مل�شتد�مة،  للتنمية  منوذج مثايل 
�ل�شديقني  �لبلدين  على  يحتم  �ل���ذي 

تبادل �ملعارف و�خلرب�ت يف هذ� �ملجال.
وترية  ت�شريع  يف  �أبوظبي  جهود  وح��ول 
�ملهند�ص  م��ع��ايل  �أك����د  �ل��ط��اق��ة،  حت����ّول 
�أبوظبي  �ل���ت���ز�م  �مل����رر  ع��وي�����ش��ه م��ر���ش��د 
من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  مفاهيم  بتعزيز 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  �إىل  �ل��ت��ح��ول  خ���الل 
�أبوظبي  “تلتزم  ق���ائ���اًل:  و�مل���ت���ج���ددة، 
�لنموذجي  �ل��ت��ح��ول  �ل��ر�ئ��د يف  ب��دوره��ا 
وهو  و�لنظيفة.  �ملتجددة  �لطاقة  نحو 
�لطاقة  د�ئ��رة  �إن�شاء  ور�ء  �الأ�شباب  �أحد 

�لعام 2018«.
�رت��ف��ع معدل  “لقد  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
�أكرث  �إىل  �أبوظبي  يف  �لطاقة  ��شتخد�م 
�ملا�شي،  �ل���ع���ق���د  خ�����الل  �ل�����ش��ع��ف  م����ن 

 %  1.4 بن�شبة  ي���زد�د  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�لنمو  ب�شبب   2035 �لعام  حتى  �شنوياً 

�ل�شكاين و�القت�شادي«.
ولفت �إىل �أنه “ومن خالل روؤية �أبوظبي 
حل��ق��ب��ة م���ا ب��ع��د �ل���ن���ف���ط، ف��ق��د �أدرك���ن���ا 
�لطاقة  ب��ق��ط��اع  �ل��ت��ح��ول  �إىل  �حل���اج���ة 
تر�شيد  وكذلك  م�شتد�م،  م�شتقبل  �إىل 
�ال�شتهالك ورفع كفاءة �لطاقة، ��شتناد�ً 
للطاقة  �الإم��������ار�ت  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل 
��شر�تيجية  �أول  تعد  و�ل��ت��ي   ،2050
مفاهيم  ع��ل��ى  تعتمد  ل��ل��ط��اق��ة  م��وح��دة 

�لعر�ص و�لطلب«.
�أطلقت  �ل��ت��ي  وت��ه��دف �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة، 
عام 2017، �إىل زيادة م�شاهمة �لطاقة 
�إىل  �ل��ك��ل��ي  �ل��ط��اق��ة  م��زي��ج  يف  �لنظيفة 
وتقليل   ،2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول   ٪50
�لطاقة  ل��ت��ول��ي��د  �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �ل��ب�����ش��م��ة 
�ال�شتهالك  كفاءة  وزي��ادة   ٪70 بن�شبة 

بن�شبة ٪40.
و�أو�شح رئي�ص د�ئرة �لطاقة �أن “�أبوظبي 
رئي�شياً  م���ورد�ً  كونها  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
عاملياً للنفط و�لغاز، �إال �أن ذلك مل يحد 
من وترية حتولها نحو �لطاقة �ملتجددة 
عملية  ت�����ش��ارع��ت  ح��ي��ث  و�لنظيفة”؛ 
�لتحول نحو �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة 
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية بوترية مرتفعة 
�أبوظبي يف جمال  �إمكانيات  تعزيز  عرب 

��شتغالل �لطاقة �لنووية و�ل�شم�شية.
�مل�شاريع  م��ن  ع���دد  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 

�لطاقة  �أبوظبي يف قطاع  �أطلقتها  �لتي 
�لنظيفة و�ملتجددة، ومنها حمطة بر�كة 
�أبوظبي  �أن�شاأتها  �لتي  �لنووية  للطاقة 
يف  جيجاو�ت   5.6 م��ق��د�ره  مبا  وت�شهم 
 21 مزيج �لطاقة، وحتد من �أكرث من 
مليون طن من �نبعاثات �لدفيئة �شنوياً 

عند ت�شغيلها ب�شكل كامل«.
�أب��و ظبي”  ن��ور  “حمطة  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
�أكرب  �أح��د  تعد  �لتي  �ل�شم�شية،  للطاقة 
م�شادر �لطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية 
 1117 م��ق��د�ره��ا  ب�شعة  �ل��ع��امل  ح���ول 
3.2 مليون لوحة  ميجاو�ت من خالل 
من   ٪2.6 نحو  وف���رت  حيث  �شم�شية، 

�حتياجات �لطاقة يف �لدولة«.
�لتحكم  مركز  �إىل  �أي�����ش��اً  معاليه  ون��وه 
�ملركزي لتخزين �لطاقة عرب �لبطاريات 
�لذي مت �إن�شاوؤه يف يناير �ملا�شي، كاأكرب 
من�شاأة تخزين لطاقة �لبطاريات عاملياً، 
على   108MW ت��خ��زي��ن  ���ش��ع��ة  م���ع 
كربيت  ب��ط��اري��ات  م��ن  �ل�شبكة  م�شتوى 
�ل�����ش��ودي��وم، ومل���دة ���ش��ت ���ش��اع��ات يف 10 

مو�قع خمتلفة يف �الإمارة.
�أولوية  �ل���ذي يعد  �مل��ائ��ي  وح���ول �الأم���ن 
حددت  �أب��وظ��ب��ي.  الإم����ارة  ��شر�تيجية 
لالأمن  �الإم����ار�ت  ��شر�تيجية  �أه���د�ف 
خف�ص  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة   2036 �مل���ائ���ي 
�ملائية  �مل�������و�رد  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  �إج����م����ايل 
�إع�����ادة  ن�����ش��ب��ة  وزي�������ادة   ،21% ب��ن�����ش��ب��ة 
 ،95% �إىل  �مل��ع��اجل��ة  �مل��ي��اه  ����ش��ت��خ��د�م 

وتوفري �شعة تخزين ملدة يومي تخزين 
قال  �ملائي.  �لنظام  يف  �لعادية  للحاالت 
��شر�تيجياً  ه���دف���اً  “حددنا  م��ع��ال��ي��ه 
لتقليل �لفاقد من �ملياه، وخف�ص كثافة 
و�مل�شتخدمة  �جلوفية  �مل��ي��اه  ��شتخد�م 
خارج �ملباين �إىل 12٪، وزيادة ��شتخد�م 
�ملياه �ملعاد تدويرها �إىل 100٪ بحلول 

عام 2030«.  
و�أ�شار �ملرر، يف هذ� �ل�شياق، �إىل م�شروع 
�ل�����ش��خ��م بتقنية  �مل���ي���اه  حم��ط��ة حت��ل��ي��ة 
�لطويلة  جممع  يف  �لعك�شي  �لتنا�شح 
مليون   200 ب�شعة  و�مل���ي���اه  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
�إم��ربي��ايل ي��وم��ي��اً، بحيث يرفع  ج��ال��ون 
هذ� �مل�شروع من طاقة �إنتاج �ملياه �ملحالة 
يف �أبوظبي من %13 يف �لعام 2018 

�إىل ما ن�شبته 30٪ يف عام 2022.
�أجنزت   ،2018 �ل��ع��ام  م��ن  ي��ن��اي��ر  ويف 
�ال�شر�تيجي  �خل��ز�ن  م�شروع  �أبوظبي 
�حتياطي  كاأكرب  ليو�  يف  للمياه  �لكبري 
 26 �مل��ي��اه مب�شاحة تبلغ  �ل��ع��امل م��ن  يف 
م��ل��ي��ون م��ر م��ك��ع��ب م��ن �مل��ي��اه �ملحالة 
�مل�شروع  ه�����ذ�  ي��ك��ف��ي  ح���ي���ث  �ل����ع����ذب����ة؛ 
�ملياه،  من  جالون  مليار   5.6 لتخزين 
�أو ما يكفي لتوفري 180 لر من مياه 
وملدة  �شخ�ص،  م��ل��ي��ون  ل��ق��ر�ب��ة  �ل�����ش��رب 

ت�شل �إىل 90 يومياً، كما �أ�شار معاليه.
و���ش��م��ن ق��ائ��م��ة م�����ش��اري��ع �الأم����ن �ملائي 
ياأتي  معاليه  ذك��ره��ا  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�حلديث عن ��شر�تيجية �أبوظبي الإد�رة 

 ،2030 �لطاقة  وكفاءة  �لطلب  جانب 
�أ�شا�شية ترمي  9 بر�مج  و�لتي تت�شمن 
�ملياه  ����ش��ت��ه��الك  يف  خ��ف�����ص  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
 22% %32 و�لكهرباء بن�شبة  بن�شبة 
معايل  وق����ال   .»2030 �ل��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
�مل��ه��ن��د���ص ع��وي�����ش��ه م��ر���ش��د �مل�����رر: “�إن 
حت�شني كفاءة ��شتخد�م �لطاقة �شيحقق 
�أبوظبي من  �لكثري من �لفو�ئد الإمارة 
خالل �حلد من �حلاجة �إىل بنية حتتية 
��شتهالك  ج���دي���دة، وك��ذل��ك �حل���د م��ن 
و��شتخد�م  و�ل��ن��ف��ط  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���غ���از 

�ملو�رد �حلالية ب�شكل �أف�شل«. 
توجه  �إىل  �مل���رر  �أ���ش��ار  كلمته،  خ��ت��ام  ويف 
لتطوير  ككل  �الإم���ار�ت  ودول��ة  �أبوظبي 
�لطاقة  ل��ق��ط��اع  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
ف��ي��ه��ا، د�ع���ي���اً �ل��ق��ط��اع��ات �مل��خ��ت�����ش��ة يف 
قرب  عن  عليها  �لتعرف  �إىل  �شنغافورة 
ب��ك��ون��ه��ا ف��ر���ص ت��ع��اون حم��ت��م��ل��ة. وذكر 
�أبوظبي  �إم�������ارة  ح��ك��وم��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه 
ملتزمة باال�شتثمار يف �لبحث و�لتطوير 
قطاع  تقدم  لدعم  �ملوؤ�ش�شاتي  و�البتكار 
�حلكومة  �أن  �أي�������ش���ا  و�أك�������د  �ل���ط���اق���ة. 
�الحتادية لدولة �الإم��ار�ت حددت قيمة 
لتحقيق  �لطاقة  م�شاريع  يف  �ال�شتثمار 
للطاقة  �الم���ار�ت  ��شر�تيجية  �أه���د�ف 
�لعام  بحلول  دوالر  مليار   163 مببلغ 
�الإم�����ار�ت  �أن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  وه���و   2050
للم�شتثمرين يف قطاعات  وجهة جذ�بة 

�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة. 

 توقعات اإيجابية اإزاء النمو القت�سادي وحتقيق عائدات اأعلى

موؤ�صر ثقة الأعمال يف دبي يرتفع 14.9 نقطة لي�صل اإىل 129.8 نقطة يف الربع الثالث 2019
•• دبي-الفجر: 

�أظهر م�شح �الأعمال �لف�شلي �لذي ت�شدره 
�الأعمال  ث��ق��ة  م��وؤ���ش��ر  �أن  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملركب لل�شركات �ملحلية �شجل زيادة قدرها 
14.9 نقطة، لي�شل �إىل 129.8 نقطة يف 
�لربع �لثالث من �لعام �جلاري 2019، من 
و�أعربت  �ل��ث��اين.  �لربع  يف  نقطة   114.9
�ل�شركات يف دبي من خالل هذ� �مل�شح �لذي 
يغطي كافة �لقطاعات يف �الإمارة، عن ثقتها 
�إز�ء �ختتام هذ� �لعام باإير�د�ت حم�ّشنة، �إىل 
�لتوقعات  م��ك��ان��ت��ه��ا، يف ظ��ل  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب 
�القت�شادي،  �ل��ن��م��و  زي����ادة  �إز�ء  �الإي��ج��اب��ي��ة 
�الأ�شهر  خ��الل  �لزخم  من  �ملزيد  و�كت�شاب 

�ملقبلة. 
و�رتفع �ملوؤ�شر �ملركب للربع �لثالث 2019 
 129.8 �إىل  لي�شل  نقطة،   11.3 بن�شبة 
م��ق��ارن��ة مع  ن��ق��ط��ة،   118.5 م���ن  ن��ق��ط��ة 
�ل��رب��ع ذ�ت���ه م��ن �ل��ع��ام �ل�����ش��اب��ق، م��ا يعك�ص 
حت�شًنا ملحوًظا يف بيئة �الأعمال و�لتوقعات 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. وع��ل��ى �أ���ش��ا���ص ���ش��ن��وي، تبدو 
�ل�شركات �أكرث تفاوؤاًل ب�شاأن �لتوظيف، وذلك 
�ملبيعات وحجمها، يف  �إي��ر�د�ت  �عتماًد� على 
�لعمل،  ظ���روف  يف  �لتح�شن  ت��وق��ع��ات  ظ��ل 
و�إط�������الق �مل�������ش���روع���ات �جل����دي����دة، وزي�����ادة 
�الأن�شطة �لت�شويقية، و�لتفاوؤل �ملرتكز على 

قرب �نطالق معر�ص �إك�شبو 2020 دبي.
وق������ال ع���ل���ي �ب����ر�ه����ي����م، ن���ائ���ب م���دي���ر عام 
�ملعطيات  ق�����ر�ءة  “عند  دب����ي:  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�الأخ���ري، جن��د عموًما  �مل�شح  بها  خ��رج  �لتي 
حالة من �لتفاوؤل �لعام يف �أو�شاط �ل�شركات 
هذ�  ويرتكز  �الأع��م��ال.  قطاعات  كافة  ب��ني 

�لر�بع  للربع   34% م��ن  �لر�شيد  ���ش��ايف 
2018 و%31 للربع �لثالث 2019 �إىل 
%54 للربع �لر�بع 2019، وذلك بف�شل 
توقعات �لتح�شن يف ظروف �لعمل، و�رتفاع 
�لطلب قبل �إك�شبو 2020 دبي. وبناًء على 
ذلك، تتوقع �أكرث من %55 من �ل�شركات 
يف قطاعي �خلدمات و�ل�شناعة زيادة حجم 
م��ب��ي��ع��ات��ه��ا يف �ل���رب���ع �ل���ق���ادم، يف ح���ني نتج 
�ملبيعات  حلجم  �لقوية  �لتوقعات  تلك  عن 

توقعات �أكرث تفاوؤاًل يف �الأرباح.
�الحتفاظ  �ل��ك��ب��رية  �ل�����ش��رك��ات  وت���و�����ش���ل 
بتوقعات �أقوى مقارنة بال�شركات �ل�شغرية 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة، ح��ي��ث ���ش��ج��ل �مل��وؤ���ش��ر �ملركب 
�لتو�يل،  ع��ل��ى  نقطة  و121.1   135.6
�أعلى  م�شتوى  �لكبرية  �ل�شركات  و�أظ��ه��رت 
�ل�شغرية  بال�شركات  مقارنة  �ل��ت��ف��اوؤل  م��ن 
�لبيع  الأ�شعار  توقعاتها  ب�شاأن  و�ملتو�شطة، 

�لتفاوؤل يف �لغالب على �لكثري من �ملبادر�ت 
�ل�شمّو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  �لتحفيزية 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم 
�لهادفة    و�الإج���������ر�ء�ت  �هلل،  رع����اه   – دب����ي 
مز�ولة  كلفة  وخف�ص  �ال�شتثمار،  لتعزيز 
�الأعمال، كي تتمكن دبي من �حلفاظ على 
�ال�شتثمارية.  �مل��الذ�ت  �أف�شل  بني  مكانتها 
�لكثري  جن��د  �مل�شتقبل،  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  وع��ن��د 
من مقومات �لزخم، ومن �أبرزها بدء �لعد 
 2020 �إك�شبو  معر�ص  النطالق  �لتنازيل 
وهو �حلدث �لذي يعّزز ثقة �أ�شحاب  دبي”، 
�مل���ن�������ش���اآت و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب���و�ق���ع �الأع���م���ال 

�لتجارية يف دبي.
�لتي خرج  �الأرق���ام  تبدو  �بر�هيم:  و�أ���ش��اف 
�مل�����ش��ح م��ت��ن��اغ��م��ة م��ع ت��ق��اري��ر �لتقييم  ب��ه��ا 
و�لوكاالت  �ملوؤ�ش�شات  ك��ربى  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
�لعاملية، وكان من �أحدثها تقرير �لتناف�شية 
�ملنتدى  ع����ن  �ل�������ش���ادر   2019 �ل���ع���امل���ي���ة 
�لعاملي )د�فو�ص(، حيث حققت  �القت�شادي 
دولة �الإمار�ت �ملركز �الأول عربياً و�خلام�ص 
و�ل��ع�����ش��ري��ن ع��امل��ي��اً، وي��ق��ي�����ص ه���ذ� �لتقرير 
�الأرق����ام  و�أظ���ه���رت  دول����ة،   141 تناف�شية 
يف تقرير ه��ذ� �ل��ع��ام ت��ق��دم دول���ة �الإم����ار�ت 
مرتبتني عن �لرتيب �لعام لل�شنة �ل�شابقة، 
ع��امل��ي��اً مبحور  �الأول  �مل��رك��ز  ك��م��ا ج���اءت يف 
�لكلي”،  �ل��وط��ن��ي  �الق��ت�����ش��اد  “��شتقر�ر 
و�ملركز �لثاين عاملياً يف “حمور تبني تقنية 
يف  عاملياً  و�لر�بع  و�الت�شاالت”،  �ملعلومات 

“حمور �أ�شو�ق �ل�شلع«.
ه���ذ� وق���د �أظ��ه��رت ت��وق��ع��ات ح��ج��م �ملبيعات 
زيادة على �أ�شا�ص �شنوي وف�شلي، حيث �رتفع 

وح����ج����م   �مل��ب��ي��ع��ات و�ل��ت��وظ��ي��ف و�الأرب�������اح 
وطلبات �ل�شر�ء �جلديدة.

و����ش���ج���ل ق���ط���اع �خل����دم����ات ث���ق���ة �ع���ل���ى يف 
يف  مبا  �ملعايري،  من  لعدد  �أعماله  م�شتقبل 
�ملبيعات  و�إي����ر�د�ت  �الأج���ور  م�شتويات  ذل��ك 
وحجم �ملبيعات و�الأرباح و�لتوظيف، خا�شة 
و�لتجارة.  �لت�شنيع  بقطاعي  مقارنته  عند 
�ل�شفر  قطاع  �ن  جند  �خل��دم��ات  قطاع  ويف 
و�ل�شفر  و�مل��ط��اع��م  )�ل���ف���ن���ادق  و�ل�����ش��ي��اف��ة 
وت��اأج��ري �ل�����ش��ي��ار�ت( �الأك����رث ت���ف���اوؤاًل ب�شاأن 
�لعام  م��ن  �الأخ���ري  �ل��رب��ع  �ملبيعات يف  حجم 
�جلاري 2019، حيث �شجل ر�شيًد� �شاًفيا 
�ملتفائلة  بالتوقعات  م��دف��وًع��ا   ،78% بلغ 
�أكرب  �أع��د�د  ��شتقبال  �حتماالت  بخ�شو�ص 
لفعالية  �ل��ق��ادم��ني  و�ل��ع��م��الء  �ل�شياح  م��ن 
قطاع  م�شتوى  على  �م��ا   ..2020 �ك�شبو 
�لتجارة، يعترب قطاعي �لكمبيوتر و�الأغذية 
و�مل�شروبات �أكرث تفاوؤاًل ب�شاأن حجم �ملبيعات 

للربع �الأخري من عام 2019. 
و�أظ����ه����ر ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ة ت���وق���ع���ات قوية 
�مل��ب��ي��ع��ات، ح��ي��ث �رتفع  ب��خ�����ش��و���ص ح��ج��م 
���ش��ايف �ل���رب���ح م���ن %27 ل��ل��رب��ع �الأخ����ري 
للربع   25% و   ،2018 �ملا�شي  �لعام  من 
�الأخري  للربع   57% �إىل   ،2019 �لثالث 
�أو�����ش����اط  يف  �ل���ث���ق���ة  وحت�������ش���ن���ت   .2019
بتوقعات  م��دع��وم��ة  �ل�شناعية،  �ل�����ش��رك��ات 

�رتفاع �لطلب �ملو�شمي.
زيادة  للم�شدرين  �مل��رك��ب  �مل��وؤ���ش��ر  و�أظ��ه��ر 
ع��ل��ى �أ���ش��ا���ص ���ش��ن��وي وف�����ش��ل��ي ق����دره 7.2 
 118.8 �إىل  لي�شل  نقطة،   2.9 و  نقطة 
ب�  مقارنة   ،2019 �لثالث  �لربع  يف  نقطة 
 ،2018 �لثالث  �ل��رب��ع  يف  نقطة   111.6

 2019 �لثاين  �لربع  115.9 نقطة يف  و 
على �لتو�يل. 

�لتحدي  �لدفع ميثل  �لتاأخري يف  ي��ز�ل  وال 
%43 من  ذك����رت����ه  م����ا  وف�����ق  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
�ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ارك��ة يف �ال���ش��ت��ب��ي��ان، وحلت 
كفاية  ع���دم  ث��م   ،)34%( �ملناف�شة  ب��ع��ده 
ن�شبته  م���ا  ذك���ر  ب��ي��ن��م��ا   ،)17%( �ل��ط��ل��ب 
�أن��ه��ا مل ت��و�ج��ه �أي  %13 م��ن �ل�����ش��رك��ات 

عقبات يف عملياتها �لتجارية.
على  �لتوظيف  نحو  �ل��ت��وج��ه��ات  وحت�شنت 
�شايف  �رت��ف��ع  حيث  وف�شلي،  �شنوي  �أ�شا�ص 
 2018 �الأخ���ري  للربع   7% �إىل  �لر�شيد 
 ،2019 �لعام  من  �لثالث  للربع  و12% 
%14 للربع �الأخ��ري من �لعام  �إىل  لي�شل 
�ل��زي��ادة �ملتوقعة يف  �إىل  ذ�ت��ه. ويعزى ذل��ك 
و�خلدمات،  �ل�شناعة  قطاعي  يف  �لتوظيف 
�لتجاري  �لو�شع  يف  حت�شن  هناك  ك��ان  كما 
ليبلغ   2019 �ل��ث��ال��ث  ل��ل��رب��ع   46% م��ن 

%58 للربع �الأخري 2019،  
م�شحها  خ��الل  من  دب��ي  �قت�شادية  وت�شعى 
�لت�شور�ت  قيا�ص  �إىل  ل��الأع��م��ال  �لف�شلي 
نظام  �حت�شاب  وي��ت��م  �الأع���م���ال،  جمتمع  يف 
درجات  متو�شط  طريق  ع��ن  �ل��ع��ام  �لنقاط 
لل�شركات  �الأع������م������ال  مل����وؤ�����ش����ر�ت  م����رج����ح 
�لكبرية  و�ل�����ش��رك��ات  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�إجمايل  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف  ن�����ش��ب��ة  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
�مل�شح  �لناجت �ملحلي الإم��ارة دبي. ويعد هذ� 
�الأعمال،  جمتمع  نب�ص  لقيا�ص  فعالة  �أد�ة 
حيث ميكن للم�شاركني فيه من �لقطاعني 
�الجتاهات  وحت��ل��ي��ل  تتبع  و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام 
و�لق�شايا �لرئي�شية �ملتعلقة بعامل �الأعمال 

يف �الإمارة.

الإمارات ت�صارك بـمنتدى طريق احلرير يف جورجيا
••دبي -وام:

�شارك وف��د دول��ة �الإم���ار�ت يف منتدى طريق 
 – �جلورجية  بالعا�شمة  عقد  �ل��ذي  �حلرير 
رئي�ص  ج��اخ��اري��ا  جيورجي  بح�شور  تبلي�شي 
وزر�ء جورجيا وعدد من روؤ�شاء �لوزر�ء الأكرث 
38 دول����ة ب��االإ���ش��اف��ة �إىل م��ا ي��زي��د عن  م��ن 
دولة   150 ح���و�يل  ووف���ود  م�شارك   2000

ومنظمة دولية.
ت��ر�أ���ص وف���د �ل��دول��ة ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ش��ة نادية 
لقطاع  �مل�������ش���اع���د  �ل���وك���ي���ل  �ل��ن��ق��ب��ي  م�����ش��ل��م 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وز�رة  يف  �مل�����ش��ان��دة  �خل��دم��ات 
���ش��ع��ادة ع��ي�����ش��ى عبد�هلل  ب��ح�����ش��ور  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لبا�شه �لنعيمي �شفري �لدولة لدى جمهورية 
جورجيا و�شم �لوفد ممثلني من �إد�رة �لطرق 
ومن  �ل���وز�رة  من  �حلكومي  �الإت�شال  و�إد�رة 

�لدولية  و�ملنظمات  �لتجارية  �ل�شيا�شات  �إد�رة 
يف وز�رة �القت�شاد وممثل من �لنقل �لبحري 
�لربية  ل��ل��م��و����ش��الت  �ل��ه��ي��ئ��ة �الحت���ادي���ة  يف 
�شكرها  بالغ  عن  �لنقبي  وع��ربت  و�لبحرية. 
لوزيرة  و  �جل��ورج��ي��ة  للحكومة  وت��ق��دي��ره��ا 
�القت�شاد و�لتنمية �مل�شتد�مة �جلورجية ناتيا 
تورنافا على ح�شن �ال�شتقبال موؤكدة حر�ص 
�ل��دك��ت��ور �ملهند�ص  دول���ة �الإم������ار�ت و م��ع��ايل 
عبد �هلل بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية 
�لتحتية على �لتعاون يف �شبيل �إجناح �ملنتدى 
�ل��ب��ل��دي��ن ..منوهة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 
مع  �لقوية  و�ل�شر�كة  �لعالقة  متانة  مب��دى 
و�إلتز�م  �حل��ري��ر  طريق  على  �لو�قعة  �ل���دول 
�لتعاون  �آف��اق  بتو�شيع  �لقوي  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�شركاء  ج��م��ي��ع  م���ع  �مل�����ش��رك��ة  و�مل�������ش���ال���ح 

�لدوليني �حلا�شرين يف �ملنتدى.
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املال والأعمال

مروان فا�صل: دائرة ال�صياحة والثقافة تلعب دورًا مهّمًا يف الرتويج لفنادق 
اأبوظبي ورفع معدلت الإ�صغال باإقامة الفعاليات الثقافية والرتفيهية

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكد �ل�شيد مرو�ن فا�شل، �ملدير �لعام 
�ل�شعديات  ري��ج��ي�����ص  ���ش��ان��ت  ملنتجع 
على �لدور �لكبري و�لهام �لذي تلعبه 
�أبوظبي  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة 
�ل��ت��ن��ّوع �الق��ت�����ش��ادي عرب  يف حتقيق 
�لكبرية  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
و�ل�����ش��خ��م��ة �ل��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى جذب 
�أ����ش���و�ق خُم��ت��ل��ف��ة وم��ت��ن��وع��ة، ف�شاًل 
�لعاملي  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �ل����روي����ج  ع���ن 
�ل�شياحية  ومعاملها  �ل��ث��ق��ايف  الإرث��ه��ا 
و�ل�شياحة  �مل��ت��ن��وع��ة،  و�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�ل���ع���الج���ي���ة م����ع ت���وف���ري �مل����زي����د من 
�لعائلية  �ل���رف���ي���ه���ي���ة  �خل������ي������ار�ت 

لزو�رها، مما ي�شهم يف �إنعا�ص �لعمل و�الإ�شغال يف كافة فنادق �لعا�شمة.
وقال فا�شل: نحن �شعد�ء باأن ت�شل ن�شبة �الإ�شغال يف منتجع �شانت ريجي�ص 
�ل�شعديات هذه �الأيام �إىل %98 وذلك بف�شل �لفعاليات �لتي ت�شت�شيفها 
�أبوظبي خالل هذه �لفرة من �لعام، ونحر�ص د�ئماً على مو�كبة �إجناز�ت 
د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة -�أبوظبي ، من خالل ��شتغالل فرة �ل�شيف يف 
وفاخرة  ُمتمّيزة  ترفيهية  لتوفري جتارب  �ملنتجع  �أعمال تطوير وحت�شني 

لكافة �شيوفنا من �ملنطقة و�أرجاء �لعامل.
�لبيانات  �إد�رة  �أنظمة  برنامج  لتطوير  موؤخر�ً  باإجنازنا  “نفخر  و�أ�شاف: 
�إ�شافة تكنولوجيا جديدة ملنح  وكافة �الأجهزة �الإلكرونية يف �ملنتجع مع 

�ل�شيوف فر�شة �ختبار �أحدث �لتقنيات �لتكنولوجية د�خل �لغرف ».
و�أ�شاف قائاًل “ كما كان �أحد �أهم �الإجناز�ت خالل �لفرة �ملا�شية ��شتبد�ل 
مر�تب �الأ�شّرة يف جميع غرف و�أجنحة �ملنتجع لتوفري �أعلى معايري �لر�حة 
�ملطاعم  �لغرف،  يف جميع  �الأث��اث  �إىل حتديث  �إ�شافة  و�ل���زو�ر،  لل�شيوف 

ومر�فق �لفندق«. 
�لعادة  هي  كما  ر�ئعة  جتربة  �شيوفنا  “وملنح  يقول  �لعام  �ملدير  وم�شي   
�أبوظبي  م��ازي  مطعم  باإفتتاح  قمنا  �ل�شعديات  ريجي�ص  �شانت  منتجع  يف 
�إىل  لين�شم  لندن  “ بغرب  “نوتينغ هيل  �لقادم من  �ليونانية  للماأكوالت 
هائاًل  جناحاً  �فتتاحه  منذ  �شهد  و�ل��ذي  �لفاخرة،  �لفندق  مطاعم  قائمة 

ون�شبة �إقبال وردود فعل �إيجابية ُمذهلة ».
بود�-بار  �ملُتنامية مبا يف ذلك  �ملنتجع  بقائمة مطاعم  “نفتخر  �إننا  وقال 
بيت�ص �أبوظبي ذي �ل�شهرة �لعاملية، ومطعم �شونتايا ملاأكوالت جنوب �شرق 
�آ�شيا �حلائز على عّدة جو�ئز  عاملية و�لتي توؤكد على مكانته كوجهة �شهرية 

لتناول �لطعام �لفاخر يف �أبوظبي«.
�ملزيد  ت��ق��دمي  نو��شل  ���ش��وف  “وبالتاأكيد  ق��ائ��اًل:  فا�شل  �ل�شيد  و�أ���ش��اف 
�للم�شات  لو�شع  حالياً  بالعمل  نقوم  حيث  �ل��دول��ة،  يف  و�ملُقيمني  لل�شكان 
فريدة  �شتكون  و�لتي  �خلارجية،  �حلفالت  �شاحة  م�شروع  على  �لنهائية 
من نوعها يف �أبوظبي، مع خطط باأن تكون من �أف�شل �أماكن �الحتفاالت 

�خلارجية �لتي حتظى باأرقى معايري �ل�شيافة �لعاملية، 
و�شاطئ  �جلولف  ملعب  على  مُم��ّي��زة  �ط��الالت  ذ�ت  �شاحة  باأنها  وو�شفها 
500-600 �شخ�ص لُت�شهم بذلك يف تعزيز قدرة  �لبحر. ووّت�شع ملا بني 
�ملنتجع على ��شت�شافة �ملزيد من �لفعاليات �ملحلية و�لعاملية مثل �العر��ص 
و�ملنا�شبات �خلا�شة ، و�شوف ت�شهد �إقبااًل كبري�ً �عتبار�ً من نوفمرب 2019 

بف�شل �لعديد من �حلجوز�ت �ملُبّكرة«.

اينوك تناق�ض التحديات والفر�ض يف 
جمال امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات

•• دبي-الفجر: 

نّظمت جمموعة �ينوك موؤخر�ً �شل�شلة من ور�ص �لعمل �لتي جمعت 150 
�خلا�شة،  و�ل�شركات  �حلكومية  �لهيئات  وممثلي  بالقطاع  �ملعنيني  م��ن 
وذلك ملناق�شة �لتحديات �لفعلية �لتي تو�جه �ل�شركات يف جمال �مل�شوؤولية 
�لركيز  و�أهمية  �ملجال،  و�ل��روؤى حول هذ�  باالأفكار  و�مل�شاركة  �ملجتمعية، 

على �لتعاون و�البتكار وعقد �ل�شر�كات �لبّناءة. 
هذ� و�أقيمت �جلل�شات يف مقر جمموعة �ينوك �لرئي�شي على مدى �أربعة 
�أيام، وتهدف �ملجموعة من خالل هذه �جلل�شات �إىل توفري من�شة ملناق�شة 
�ل�شبل �ملثلى لر�شيخ مبد�أ �مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات كجزء من ثقافة 
�ل�شركات وعن�شر �أ�شا�شي يف ��شر�تيجياتها �لر�مية �إىل ��شتد�مة �الأعمال 

وحتقيق �لقيمة جلميع �جلهات �ملعنية والأفر�د �ملجتمع.
و�أتاحت �جلل�شات �أي�شاً من�شة لل�شركات يف �ختيار �الأولويات �ال�شر�تيجية 
مبادر�ت  لبلورة  �ينوك  يف  عليها  �لركيز  يجب  �لتي  �لرئي�شية  و�ملجاالت 
�ال�شر�تيجيات  وو�شع  �لبّناءة،  �ل�شر�كات  عقد  عند  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�لتنفيذية مبا ين�شجم مع �أهد�ف �لتنمية �الجتماعية و�القت�شادية �ملحددة 
وفقاً لالأجندة �لوطنية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2021. وح�شر 
ب��ارزون من وز�رة �لطاقة، وبلدية دب��ي، وهيئة تنمية  ور���ص �لعمل خ��رب�ء 
للحريق  وتايكو  ومبادلة،  و�ت�شاالت،  للم�شتقبل،  دبي  وموؤ�ش�شة  �ملجتمع 
�أهم  �إىل ممثلني من منظمات غري حكومية وعدد من  و�الأم��ن باالإ�شافة 

�ملوؤ�ش�شات �الأكادميية. 
بهذه �ملنا�شبة قال �شعادة �شيف حميد �لفال�شي، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 
�ملوؤ�ش�ص  �الأب  ب��روؤى  �لر��شخ  �لتز�منا  من  �نطالقاً  د�ئماً  “نعمل  �ينوك: 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، �لذي 
�ملجتمع.  فئات  جلميع  و�لتمكني  �لدعم  فر�ص  كل  توفري  �إىل  د�ئ��م��اً  دع��ا 
وتعّد �مل�شوؤولية �ملجتمعية من �ملقومات �جلوهرية لنجاح �ينوك، باالإ�شافة 
�إىل دور هذه �ملبادر�ت يف تر�شيخ قيم �ملحبة و�لتاآخي يف جمتمعنا، وهو ما 

�شجعنا على دعوة خمتلف �ملعنيني للم�شاركة يف هذه �لنقا�شات �حليوية. 
وناق�ص �حل�شور �أثر مبادر�ت �مل�شوؤولية �ملجتمعية على �ل�شركات وعملياتها 
�لت�شغيلية، مع �الأخذ بعني �العتبار �شرورة �حلفاظ على م�شالح �ملعنيني 

و�لعمالء و�مل�شّرعني وموظفيني �ملجموعة وجميع �أع�شاء �ملجتمع. 
�إلكروين مّكن خرب�ء �لقطاع  و�أعقب �لنقا�شات �ال�شر�تيجية ��شتطالع 
لل�شركات،  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ملمار�شات  �ينوك  مفهوم  على  �لتعرف  من 
على  �مل��ب��ادر�ت  هذه  لتعزيز  �ملتاحة  و�لفر�ص  �جلديدة  �لتوجهات  ودر��شة 

�متد�د دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن جمموعة �ينوك تتبع نهجاً �شاماًل ملمار�شات �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية، و�أطلقت �لعديد من �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تفعيل دور �ملوظفني 
يف �لرب�مج �لتطوعية �لوطنية. وتتوىل جلنة تنظيمية عليا يف �ملجموعة 
بكافة  �المتثال  ل�شمان  للمجموعة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  م��ب��ادر�ت  �إد�رة 
روؤية  مع  �مل��ب��ادر�ت  هذه  تو�فق  و�لتاأكد من  �لتنظيمية،  و�الأط��ر  �لقو�نني 

وتطلعات �ينوك وقيمها �لرئي�شية.

اأحمد بن �صعيد يفتتح معر�ض العلمات التجارية اخلا�صة 
والرتخي�ض يف ال�صرق الأو�صط ومعر�ض جلفود للت�صنيع 2019

القت�صاد تطلع جمتمع الأعمال ال�صيني على اإجراءات تاأ�صي�ض الأن�صطة التجارية 

•• دبي - وام:

مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ط��ري�ن �ل��رئ��ي�����ص �الأعلى 
ملجموعة طري�ن �الإمار�ت فعاليات �أربع من�شات 
عاملية لتجارة �الأغذية �شمن قطاعات حمددة يف 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي لتعزز بذلك �الإمارة 
لتي�شري  رئي�شي  كمركز  �ال�شر�تيجية  مكانتها 
�الأع���م���ال ���ش��م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات وحت�شد 
�خلرب�ء  قبل  م��ن  �لنطاق  و��شعة  عاملية  �إ���ش��ادة 

و�ملتخ�ش�شني يف قطاع �الأغذية �لعاملي.
�شعيد  ه��الل  �شعادة  �الفتتاح  �شموه خ��الل  ر�ف��ق 
�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  �شلطة  ع���ام  م��دي��ر  �مل����ري 
و�لت�شويق  �ل�شياحة  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر  �ل��ع��امل��ي 
كبار  من  جمموعة  جانب  �إىل  دب��ي  يف  �لتجاري 

�ل�شخ�شيات يف �لقطاع.
وق������ام ����ش���م���وه و�حل�������ش���ور ب���ج���ول���ة ���ش��م��ل��ت كال 
�خلا�شة  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ع���الم���ات  م��ع��ر���ص  م���ن 
و�لرخي�ص يف �ل�شرق �الأو�شط، �ملن�شة �لتجارية 
�الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  نوعها  من  �لوحيدة 
�لعالمات  بقطاع  و�ملتخ�ش�شة  �أفريقيا  و�شمال 
�لتجارية �خلا�شة و�لر�خي�ص �ملزدهر ومعر�ص 
لت�شنيع  �إقليمي  معر�ص  �أكرب  للت�شنيع  جلفود 
�الأغذية وتعبئتها وتغليفها ومعر�شي  ومعاجلة 
�ل�شرق  و���ش��ي��ف��ك�����ص  �الأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  ي��ام��ك�����ص 
�الأو�شط �لفعاليتان �ملتميزتان يف قطاع �الأغذية 
�للتان ت�شتقطبان �أبرز �شركات ت�شنيع �حللويات 

و�ملاأكوالت �لبحرية. وخالل �جلولة �لتي �شملت 
�الأربعة  �ملعار�ص  يف  �مل�شاركة  �الأجنحة  خمتلف 
وملحات  معلومات  على  و�حل�����ش��ور  �شموه  �ط��ل��ع 
�الب��ت��ك��ار�ت و�ل��ت��وج��ه��ات و�ملنتجات  �أح����دث  ع��ن 
و�خلدمات �لكفيلة باإحد�ث نقلة نوعية يف جمال 
�ال�شتهالكية  و�مل��ن��ت��ج��ات  و�مل�����ش��روب��ات  �الأغ��ذي��ة 
مظلة  حتت  تنظم  وباعتبارها  �ل��ت��د�ول.  �شريعة 
معر�ص جلفود �لذي ي�شتعد لالحتفال بالذكرى 
 2020 ع��ام  يف  و�لع�شرين  �خلام�شة  �ل�شنوية 
��شتقطبت �ملن�شات �الأربعة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
لت�شلط  عار�شة  800 جهة  و  �أل��ف��ني  م��ن  �أك��رث 
بذلك �ل�شوء على �لتحوالت �ل�شريعة و�لفر�ص 
�ال�شتهالكية  �ملنتجات  ملبتكري  �ملتاحة  �ملجزية 
�لعديد  عرب  �الأو�ئ���ل  و�ملتبنني  �ل��ت��د�ول  �شريعة 
�الأغ��ذي��ة مب��ا يف  �مل��ت��اأث��رة بقطاع  م��ن �لقطاعات 
و�لطري�ن  و�ل�شيافة  �لتجزئة  ق��ط��اع��ات  ذل��ك 
ل��وه م��ريم��ان��د نائب  وغ��ريه��ا. وق��ال��ت تريك�شي 
و�لفعاليات  �مل��ع��ار���ص  الإد�رة  �الأول  �ل��رئ��ي�����ص 
ل��دى م��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي.. �أن �لدورة 
�الفتتاحية ملعر�ص �لعالمات �لتجارية �خلا�شة 
كا�شتجابة  تاأتي  �الأو�شط  �ل�شرق  و�لرخي�ص يف 
مبا�شرة لطلب �جلهات �لعار�شة و�لزو�ر لتنظيم 
�لتجارية  �لعالمات  بقطاع  متخ�ش�شة  فعالية 

�خلا�شة و�لرخي�ص و�لت�شنيع بالتعاقد.
�لعالمات  م��ع��ر���ص  ت��ن��ظ��ي��م  م�����ش��األ��ة  وت�����ش��اه��م 
�ل�شرق  يف  و�ل���رخ���ي�������ص  �خل���ا����ش���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
�الأو�����ش����ط �ل�����ذي ي���ن���درج حت���ت م��ظ��ل��ة معر�ص 

“جلفود” يف ت�شليط �ل�شوء على �لفر�ص �ملجزية 
�أن  من  بالرغم  �ملتنامي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �ملتاحة 
�ملنتجات  طيف  ك��ام��ل  ي�شمل  �الإم��ك��ان��ات  ن��ط��اق 
�ملوقع  و�شيلعب  �ل��ت��د�ول.  �شريعة  �ال�شتهالكية 
�ال�شر�تيجي �مل�شرك دور� يف توفري ت�شهيالت 
�لقطاعات  خمتلف  ع��رب  م�شبوقة  غ��ري  �أع��م��ال 
�ال�شر�تيجية  دب���ي  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  �ل����ذي  �الأم����ر 
كبو�بة متميزة للفر�ص متعددة �لقطاعات عرب 

خمتلف �الأ�شو�ق �لتي نتو�جد فيها.
�مل�شاركني يف معر�ص  بلغ عدد  �شياق مت�شل  ويف 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �خل��ا���ش��ة و�ل��رخ��ي�����ص يف 
�ل�شرق �الأو�شط 2019 �أكرث من 140 عالمة 
دول��ة. وي�شهد   50 �أك��رث من  جتارية عاملية من 
ه���ذ� �مل��ع��ر���ص �ل��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�شتوى 
�أك����رب �الأ�شماء  ت��و�ج��د جم��م��وع��ة م��ن  �مل��ن��ط��ق��ة 
و�ملنتجات  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �الأغ����ذي����ة  ق��ط��اع��ات  يف 

�ال�شتهالكية �شريعة �لتد�ول.
ومتثلت �أبرز حمطات �ليوم �الأول باإطالق “قمة 
خلرب�ء  تتيح  �ل��ت��ي  �ملخ�ش�شة  �ملن�شة  بر�مي” 
حول  و�خل��رب�ت  �ملعارف  لتبادل  فر�شة  �لقطاع 
�بتكار�ت �ملنتجات و�أحدث �لتوجهات يف �ل�شوق مبا 
يف ذلك جل�شات متخ�ش�شة تتناول �أن�شطة و�شع 
�لعمالء.  والء  وك�شب  و�لتوزيع  �ملنتج  ت�شور�ت 
و��شتقطبت �لن�شخة �ل�شاد�شة من معر�ص جلفود 
للت�شنيع �أكرث من �ألف و 600 جهة عار�شة من 
متكاملة  حلوال  ت�شتعر�ص  دول��ة   60 م��ن  �أك��رث 
بهدف  و�لتغليف  و�لتعبئة  و�ملعاجلة  للت�شنيع 

ومتا�شيا  و�مل�شروبات.  �الأغذية  بقطاع  �لنهو�ص 
ت�شتعر�ص  �ملتغرية  �ال�شتهالكية  �الجتاهات  مع 
يف  �مل�شاركة  �لعاملية  و�لتغليف  �لتعبئة  �شركات 
دورة هذ� �لعام من جلفود للت�شنيع باقة متنوعة 

من منتجات �لتغليف �مل�شتد�مة.
�الجتماعات  ب���رن���ام���ج  ي��ع��د  �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
من�شة  للت�شنيع  ج��ل��ف��ود  يف  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز 
ت��و����ش��ل خم�����ش�����ش��ة ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��ار���ش��ني و�ل�����زو�ر 
يف  �الت�شال  جهات  �آالف  �شمن  �لبحث  �إمكانية 
عقد  �إج����ر�ء�ت  وترتيب  �ملعر�ص  بيانات  ق��اع��دة 
تتيح  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  �ملبا�شرة..  �الجتماعات 
للزو�ر  �ملخ�ش�ص  �لت�شميم  ذ�ت  �البتكار  جوالت 
فر�شة لالطالع على �ملبادر�ت �لر�ئدة يف �لقطاع 
�الآالت.  جمال  يف  �البتكار�ت  �أح��دث  و��شتك�شاف 
ويف �لنهاية يقدم خمترب �ملكونات دور�ت تدريبية 
وعرو�ص تو�شيحية ت�شرف عليها �شركات عار�شة 

رئي�شية.

•• العني-وام:

تعد �لو�حات �ل�شحر�وية مناطق مفعمة باحلياة و�شط 
مناطق �ل�شحر�ء وتعترب م�شادر مهمة للمياه يف �الأماكن 
و�ملناطق �جلافة �لتي توجد فيها مما ي�شتوجب حمايتها 
بع�ص  يف  بنف�شها  �لطبيعة  حت��اف��ظ  وق���د  �جل��ف��اف  م��ن 
�ملناطق على �لو�حات من خالل �لغطاء �لنباتي �لكثيف 
�ملناخية  �ل��ظ��روف  م��ن  ويحميها  بالو�حة  يحيط  �ل��ذي 

�لقا�شية ويف مناطق �أخرى يبادر قاطنوها بحمايتها.
و�أ�شهر  �أك���رب  م��ن  تعترب  �ل��ت��ي   - �ل��ع��ني  و�ح���ة  و جت�شد 
وهي  �ملنطقة  وهوية  تاريخ   - �لعني  مدينة  يف  �ل��و�ح��ات 
كان  بل  فح�شب  نخيل  �أ�شجار  جمموعة  جم��رد  تكن  مل 
لها �رتباط باحلياة �الجتماعية و�القت�شادية يف �ملا�شي 
مما جعلها �أول موقع مدرج على قائمة �ليون�شكو للر�ث 

�لعاملي يف �لدولة.
وت�شكل و�حة �لعني - �لتي يعود تاريخها �إىل 300 عام 
م�شت - منوذجا حلياة �الأجد�د يف �ملا�شي وممار�شاتهم 
يف  �أ�شهمت  �ل��ت��ي  �الجتماعية  و�شلوكياتهم  �الإن�����ش��ان��ي��ة 

��شتمر�ر �حلياة يف �لو�حة وما جاورها من �ملناطق.

�أخ�����ش��ائ��ي خ��دم��ات زو�ر يف  �أح��م��د �لكويتي  وق���ال ه��الل 
و�حة �لعني �إن �ل�شكان �ملحيطني بالو�حة كانو� يعتمدون 
يف �ملا�شي �عتماد� كليا على �لو�حة وكانت لهم ممار�شات 
زر�عية يتم من خاللها توفري �حتياجاتهم �لغذ�ئية من 
�لوقت  ذل��ك  يف  �ملحلية  و�خل�شرو�ت  و�لفو�كه  �حلبوب 
تعترب  �ملا�شي  يف  �لزر�عية  �ملمار�شات  �أن  �إىل  م�شري�   ..
�أ�شلوب حياة ل�شكان �ملنطقة وكان لل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لزر�عة  ت�شجيع  يف  كبري  دور  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�أن  و�أو�شح  �إىل و�حة وجنة خ�شر�ء.  وحتويل �ل�شحر�ء 
يف  �ملهمة  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملمار�شات  م��ن  تعترب  �لقمح  زر�ع���ة 
�ملا�شي وتقام �حتفالية يف �لو�حة مب�شاركة �شكان �ملنطقة 
ما  وه��و  �ملح�شول  جني  يف  يتعاونون  حيث  بها  �ملحيطة 
ب��ني �شكان  �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��اآزر  مل��دى  ير�شم ���ش��ورة حقيقة 
على  �مل�شاركون  يح�شل  �الحتفالية  نهاية  ويف  �ملنطقة 

ح�ش�شهم من �إنتاج �ملح�شول.
و�أ�شهر  �أك��رب  م��ن  تعترب  �لعني  و�ح��ة  �أن  �لكويتي  و�أك���د 
�ألف   147 م��ن  �أك���رث  ت�شم  �ل��ع��ني حيث  و�ح���ات مدينة 
نخلة منتجة الأجود �أنو�ع �لتمور موزعة على ما يتجاوز 
تبلغ  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �ل���و�ح���ة  حتت�شنها  م���زرع���ة   550

�جلغر�يف  �ملوقع  عن  ف�شال   .. هكتار   1200 من  �أك��رث 
بالو�حة  يحيط  حيث  به  تتميز  �ل��ذي  �لهام  و�لتاريخي 
و”�جلاهلي”  �شلطان”  “ح�شن  مثل  �ل��ق��الع  م��ن  ع��دد 
تعمل  �ل��ق��الع  وه���ذه  �ل��ع��ني  ق�شر  ومتحف  و”�ملربعة” 

كمر�كز دفاعية حتميها من �أي خماطر خارجية.
وقال �إن �لو�حة تعتمد يف ري مز�رعها على �أقدم نظام ري 
�آالف   3 باأكرث من  �لذي يقدر عمره  �الإن�شان  من �شنع 
�أنها تتميز  �إىل  م�شري�   .. “�الأفالج”  �شنة ويطلق عليه 
باحتو�ئها  �لعني  مدينة  يف  �ملوجودة  �لو�حات  باقي  عن 
“ فلج  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  �الأول  �الأف������الج  م���ن  ن���وع���ني  ع��ل��ى 
�لد�وودي “و�لثاين” فلج �لعيني “ �أما �لو�حات �الأخرى 

فتحتوي على فلج و�حد فقط.
باملمار�شات  �ملرتبطة  �ملهن  م��ن  ع��دد�  هناك  �أن  و�أو���ش��ح 
�ل�شخ�ص  وه���و  “�لبيد�ر”  منها  �ل��و�ح��ة  يف  �ل��زر�ع��ي��ة 
يف  �الأ���ش��ج��ار  خمتلف  و  بالنخيل  باالعتناء  ي��ق��وم  �ل���ذي 
وهناك  �حل�����ش��اد  مو�شم  �إىل  �ل���زرع  مو�شم  م��ن  �مل��زرع��ة 
مهنة “�لب�شري” وهو �ل�شخ�ص �لذي يقوم بالبحث عن 
بقاء  �أج��ل �شمان  مل�شافات طويلة جد� من  �ملياه  م�شادر 
�ملجموعة ب�شالم �إ�شافة �إىل مهنة “عريف �لفلج” وهو 

�ل�شخ�ص �مل�شئول عن توزيع �ملياه بح�ش�ص مت�شاوية على 
جميع �ملز�رع �ملوجودة يف �لو�حة.

ي��ذك��ر �أن �ل��و�ح��ة ب��ع��د عملية �ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ح��دي��ث مت 
�لتي  �لو�حة  �إليها منها حد�ئق  �ملر�فق  �إ�شافة عدد من 
يف  �مل��وج��ودة  �لنباتات  من  م�شتويات  ثالثة  على  حتتوي 
�ل�شغرية  �لنباتات  �الأول  �مل�شتوى  ميثل  حيث  �ل��و�ح��ة 
يحتوي  �لثاين  و�مل�شتوى  �لت�شحر  عملية  متنع  و�لتي 
�أ�شجار  على  يحتوي  و�ل��ث��ال��ث  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����ش��ار  على 
�ل�شدر و�ل�شمر و�لنخيل و�لتي حتمي �لنباتات �ل�شغرية 

من �أ�شعة �ل�شم�ص �ل�شارة.
�مل���ر�ف���ق �ل��ه��ام��ة يف �لو�حة  �مل���رك���ز �ل��ب��ي��ئ��ي م���ن  وي��ع��د 
ويتحدث عن تاريخ مدينة �لعني خا�شة “و�حة �لعني” ، 
كما يوجد يف �لو�حة معر�ص �لفلج �لذي يعر�ص وي�شرح 
�آلية عمل �الأفالج وطريقة نقل �ملياه من �شفوح �جلبال 
مز�رع  ع��ل��ى  �مل��ي��اه  وت��وزي��ع  �ل�شريعة  �إىل  ت�شل  �أن  �إىل 
�مل�شغرة  �ل��و�ح��ة  و�أخ���ري� يوجد يف و�ح��ة �لعني  �ل��و�ح��ة 
و�لتي تعر�ص �أهمية موقع �لو�حة و�أهم �لقالع �ملحيطة 
بها مثل قالع ح�شن �شلطان و�جلاهلي و�ملربعة ومتحف 

ق�شر �لعني .

•• اأبوظبي-وام:

�شاركت وز�رة �القت�شاد يف ندوة نظمتها 
�ل�شني  جل��م��ه��وري��ة  �ل��ع��ام��ة  �لقن�شلية 
��شتد�مة  �شبل  ح���ول  دب���ي  يف  �ل�شعبية 
�ل����ت����ع����اون �ل����ت����ج����اري و�ال����ش���ت���ث���م���اري 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ب���ني دول����ة �الإم�������ار�ت 
و�ل�������ش���ني وت���ع���ري���ف جم��ت��م��ع �الأع���م���ال 
�الإمار�تي  �ل�شوق  �ل�شيني بديناميكيات 
وتاأ�شي�ص  �الأع��م��ال  ممار�شة  و�إج����ر�ء�ت 
�لقطاعات  يف  و�مل�������ش���اري���ع  �ل�������ش���رك���ات 

�حليوية يف �لدولة.
ح�شر �لندوة �لتي عقدت يف دبي �شعادة 
عبد �هلل بن �أحمد �آل �شالح، وكيل وز�رة 
�خلارجية،  �ل��ت��ج��ارة  ل�����ش��وؤون  �القت�شاد 
�لعام  �لقن�شل  هانغ  �شيوي  يل  و�شعادة 
مديرة  �ليوحة  وهند  دب��ي،  يف  �ل�شيني 
�القت�شاد،  وز�رة  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار  �إد�رة 

�الإم��ار�ت لتنمية  وممثلون عن موؤ�ش�شة 
�مل��ب��ا���ش��ر، ومكتب  �ال���ش��ت��ث��م��ار �الأج��ن��ب��ي 
و�ال�شت�شار�ت  ل��ل��م��ح��ام��اة  �الإم���������ار�ت 
�ل���ق���ان���ون���ي���ة، مب�������ش���ارك���ة و������ش����ع����ة من 
و�ل�شركات  �ل�����ش��ي��ن��ي��ني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�أو  �ل��دول��ة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ���ش��و�ء  �ل�شينية 
ن�شاط  �أو  م�����ش��روع  ب��ت��اأ���ش��ي�����ص  �مل��ه��ت��م��ة 

جتاري �شمن �أ�شو�ق �لدولة.
وقال �شعادة عبد �هلل �آل �شالح يف كلمته 
�ل��رو�ب��ط �لتي جتمع  �إن  �ل��ن��دوة  خ��الل 
دول����ة �الإم�������ار�ت و�ل�����ش��ني �ل���ي���وم متثل 
من��وذج��اً ع��امل��ي��اً ر�ئ����د�ً حيث ب��ات��ت تقوم 
و�أن  �شاملة  ��شر�تيجية  ���ش��ر�ك��ة  على 
مت�شارعاً  من���و�ً  ت�شهد  �ل��ت��ع��اون  �أو����ش��ر 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى روؤي�����ة و����ش��ح��ة ودع����م من 
ق��ي��ادت��ي �ل��ب��ل��دي��ن، �الأم���ر �ل���ذي �نعك�ص 
�القت�شاد  جم����االت  يف  �ل��ع��الق��ة  ب��زخ��م 
و�ال�شتثمار�ت  �ل���ت���ج���اري  و�ل����ت����ب����ادل 

و�لتو��شل  �ل�شياحي  و�لتبادل  �لثنائية 
و�ملعرفية  �لعلمية  �مل��ج��االت  يف  �لفعال 

و�لثقافية.
تتيحه  مل��ا  �ل��ن��دوة  �أهمية  �شعادته  و�أك���د 
من تو��شل مبا�شر مع جمتمع �الأعمال 
دولة  حكومة  �هتمام  م��وؤك��د�ً  �ل�شيني، 
�ل�شوقني  بني  �لربط  بتعزيز  �الإم���ار�ت 
�أن  �إىل  وم�����ش��ري�ً  و�ل�شيني،  �الإم���ار�ت���ي 
�ل�����ش��رك��ات �ل�����ش��ي��ن��ي��ة ل��ه��ا دور ب�����ارز يف 
�لدولة،  �القت�شادية يف  �الأن�شطة  تنمية 
�ل���دول���ة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات  و�أن 
ومناخ  د�عمة  بيئة  توفري  على  حري�شة 
�الإمار�ت  يف  �ل�شينية  لالأعمال  م�شجع 
�لتي  و�لت�شهيالت  باحلو�فز  وتزويدها 

تعزز جناحها �لتجاري.
و�أو�شح �شعادته �أن �قت�شاد دولة �الإمار�ت 
يعد �أحد �أكرث �قت�شاد�ت �ملنطقة تنوعاً، 
وه���و �ق��ت�����ش��اد م��ف��ت��وح وت��ن��اف�����ش��ي مبني 

و�البتكار  �ملعرفة  على  تركز  روؤي��ة  على 
فعالة  �شيا�شة  ويتبنى  و�لتكنولوجيا، 
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص �الرت����ب����اط م���ع �الأ����ش���و�ق 
ت��ع��د �الإم���������ار�ت �ليوم  �ل���ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث 
م�شتوى  على  �الأول  �لتجاري  �ل�شريك 
�لعاملية  �الق���ت�������ش���اد�ت  مل��ع��ظ��م  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل���ك���ربى، مب��ا ف��ي��ه��ا ج��م��ه��وري��ة �ل�شني 
دولة  �أن  �إىل  �شعادته  م�شري�ً  �ل�شعبية، 
عربياً  �الأوىل  �مل��رت��ب��ة  حت��ت��ل  �الإم�����ار�ت 
موؤ�شر�ت  يف  عاملياً  متقدمة  مر�تب  ويف 
و�لتنمية  و�ال����ش���ت���ث���م���ار  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

�القت�شادية �لعاملية.
ودعا �آل �شالح جمتمع �الأعمال �ل�شيني 
�إىل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ث��ق��اف��ة �الأع���م���ال يف 
�الأن�شطة  ت��اأ���ش��ي�����ص  و�إج������ر�ء�ت  �ل���دول���ة 
�ل�شحيحة  �لوجهة  وحتديد  �لتجارية 
�أو  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  يف  ���ش��و�ء  لال�شتثمار 
�مل�شروع  و�إع������د�د خ��ط��ة  �ل���دول���ة  د�خ����ل 

�ل�شركة  �أه������د�ف  ع��ل��ى  ب���ن���اء  �ل�����ش��ل��ي��م��ة 
�جلهات  م��ع  و�لتو��شل  عملها،  ون��ط��اق 
على  و�الط��الع  مهمتها  لت�شهيل  �ملعنية 
�شليمة  ب�شورة  �ل�شوق  �إىل  �لنفاذ  �آليات 
�لقطاع  �أن�شطة  يف  بفعالية  و�مل�����ش��ارك��ة 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  و�أن�شطة  �خلا�ص 
�الإمار�تي  بال�شوق  �رتباطها  يعزز  مب��ا 

وب�شمتها �الإيجابية فيه.
هانغ،  �شيوي  يل  �شعادة  �أك��د  جهته،  من 
�ل��ق��ن�����ش��ل �ل��ع��ام �ل�����ش��ي��ن��ي يف دب����ي، قوة 
�لعالقات �الإمار�تية �ل�شينية �لتي ترقى 
�ال�شر�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  م�شتوى  �إىل 
�ل�����ش��ام��ل��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �الت��ف��اق��ي��ات �لتي 
�لتعاون  وحم����ط����ات  �ل���ب���ل���د�ن  وق���ع���ه���ا 
و�لزيار�ت �لر�شمية على م�شتوى �لقيادة 
�لرو�بط  عمق  يعك�ص  مما  �لبلدين،  يف 
للتعاون  �الإي���ج���اب���ي���ة  �الآف��������اق  وي����وؤك����د 
�أن  �جل��ان��ب��ني، مو�شحاً  ب��ني  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
�ال�شتثمار  ل��زي��ادة  �أك��رب  �إم��ك��ان��ات  هناك 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وت���ق���دمي مزيد  �مل��ت��ب��ادل يف 
م���ن �ل���دع���م ل��ل�����ش��رك��ات �ل�����ش��ي��ن��ي��ة �لتي 
�الأن�شطة  �إىل مز�ولة  �لتوجه  ترغب يف 

�القت�شادية يف دولة �الإمار�ت.
�ل��ن��دوة متثل من�شة مهمة  �أن  و�أ���ش��اف 
�حلكومية  �جلهات  بني  �لنقا�ص  لتعزيز 
�حلكومة  ب���ني  وك���ذل���ك  �ل���ب���ل���دي���ن،  يف 
و�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����ص، ح�����ول ���ش��ب��ل دعم 
للجهتني،  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شار�ت 
و�لطريق  �أن مبادرة �حلز�م  �إىل  م�شري�ً 
�أث����م����رت ع����ن م�������ش���اري���ع م��ه��م��ة دعمت 
�لتجارة و�ال�شتثمار بني �جلانبني وعلى 
�الإمار�ت  �أن  وم��وؤك��د�ً  �ملنطقة،  م�شتوى 
ه���ي �ل��وج��ه��ة �مل��ف�����ش��ل��ة و�الأك�����رث كفاءة 
�الأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى  على  وجن��اح��اً 
�أن  موؤكد�ً  �ل�شينية،  لل�شركات  بالن�شبة 
قطاعات  ت�شمل  �ليوم  �لتعاون  خريطة 
و�لتكنولوجيا  �ل�شياحة  م��ث��ل  ج��دي��دة 

و�لذكاء �ال�شطناعي.
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املال والأعمال
خالل الربع الثالث من عام 2019 

% منو �صايف اأرباح �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني بن�صبة 11.1 

بنك اأبوظبي الأول يو�صع �صبكة فروعه يف ال�صعودية بافتتاح فرع جديد يف مدينة اخُلرب

»�صناعات« تطلق برنامج تطوير القيادات املتكامل رواد

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتاأمني،  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �أعلنت 
�ملنطقة  �لر�ئدة يف  �لتاأمني  �شركات  �إح��دى 
لعمالئها  �ملبتكرة  �لتاأمني  توفري حلول  يف 
نتائجها  ع���ن  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات،  �الأف��������ر�د  م���ن 
�شبتمرب   30 يف  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  ل��ل��ف��رة  �مل��ال��ي��ة 
منو�ً  �ل�شركة  �أرب���اح  �شايف  وحقق   .2019
�ل��ث��ال��ث من  �ل���رب���ع  خ����الل   11.1% ب��ل��غ 
ب��ال��ف��رة ذ�ت���ه���ا من  2019 م��ق��ارن��ة  ع���ام 
�ل�شيخ  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه  �ملا�شي.  �لعام 
جمل�ص  رئي�ص  نهيان،  �آل  �شيف  بن  حممد 
�إد�رة �شركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني: بعد 
�لعام، و��شلت �شركة  �لناجحة هذ�  �لبد�ية 
�أبوظبي �لوطنية للتاأمني حتقيق منو ثابت 
يف �الأرباح ومبعدل فاق متو�شط �الأرقام �لتي 
�شهدتها �ل�شوق، كما و��شلت �ل�شركة �لعمل 
على  �ال�شر�تيجية  �الأه���د�ف  حتقيق  على 
�لرغم من ظروف �ل�شوق �لتناف�شية. وتوفر 
للتاأمني جمموعة  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة 
�ل��ت��اأم��ني، كما  وح��ل��ول  م��ن منتجات  و��شعة 
متكنت �ل�شركة خالل هذ� �لعام من تعزيز 
�إىل  �أخ��رى،  جغر�فية  مناطق  يف  ح�شورها 
مع  �ل�شر�كات  من  �لعديد  توقيعها  جانب 

نخبة من �أبرز �لعمالء �جلدد. 
نهيان:  �آل  �شيف  �ل�شيخ حممد بن  و�أ�شاف 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رت 
عام  م��ن  �الأوىل  �لت�شعة  لالأ�شهر  للتاأمني 
�ملكتتبة  �الأق�����ش��اط  يف  ق��وي��اً  من���و�ً   2019
و�ل��ت��ي �رت��ف��ع��ت ب��اأك��رث م��ن �ل��ث��ل��ث مقارنة 
ب��ال��ف��رة ن��ف�����ش��ه��ا م���ن �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي. كما 
و��شل �شايف �الأرباح منوه للربع �لثاين على 
خالل   11.1% �لنمو  بلغ  حيث  �ل��ت��و�يل 
2019. ومتكنت  ع���ام  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �ل��رب��ع 
���ش��رك��ة �أب���وظ���ب���ي �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني من 
�لكبري  �لدعم  بف�شل  �لنتائج  ه��ذه  حتقيق 
من عمالئنا و�شركائنا وم�شاهمينا، وتفاين 
مبو��شلة  و�شن�شتمر  موظفينا،  و�إخ��ال���ص 
�ال�شتفادة من هذه �ملز�يا �لتناف�شية حلماية 
�الرتقاء  وم��و����ش��ل��ة  م�����ش��اه��م��ي��ن��ا  م�����ش��ال��ح 
مب�شتوى خدماتنا.  ومن جانبه، قال �أحمد 
�أبوظبي  �إدري�ص، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة 

�أبوظبي  �شركة  “حققت  للتاأمني:  �لوطنية 
�الأق�شاط  يف  ق��وي��اً  من��و�ً  للتاأمني  �لوطنية 
من  �الأوىل  �لت�شعة  �الأ�شهر  خ��الل  �ملكتتبة 
قوة  ي��ع��ك�����ص  �ل����ذي  �الأم�����ر   ،2019 �ل���ع���ام 
�أعمال �ل�شركة يف �لوقت �لذي نو��شل فيه 
�شركات  كاإحدى  مكانتنا  تعزيز  على  �لعمل 
ومتكنت  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  �ل����ر�ئ����دة  �ل���ت���اأم���ني 
�جليد  �الأد�ء  ه����ذ�  حت��ق��ي��ق  م���ن  �ل�����ش��رك��ة 
�ملالية  �الأعمال و�لقوة  بف�شل تو��شل زخم 
�ل�شوق، و�لتي  لل�شركة يف  �ملرموقة  و�ملكانة 
ملو��شلة  �ل�شحيحة  �الأ�ش�ص  جمعيها  �أر�شت 
حتقيق �لنمو يف �مل�شتقبل. كما �شاهم منوذج 
�لت�شغيلية  و��شر�تيجيتنا  �مل���رن  �أعمالنا 
�ل��ذي �شيدعم  يف حتقيق هذ� �لنمو، �الأم��ر 
�ال���ش��ت��ث��م��ار يف منتجات  مل��و����ش��ل��ة  ج��ه��ودن��ا 
وخدمات جديدة ومبتكرة، وخلق �ملزيد من 
�لقيمة لعمالئنا.« و�أ�شاف: “�أود �أن �أتقدم 
�إد�رة  ب��ال�����ش��ك��ر �جل���زي���ل الأع�����ش��اء جم��ل�����ص 
�ل�شركة على دعمهم وم�شاندتهم �ملتو��شلة، 
لنا  يقدمه  �ل��ذي  �لكبري  �لدعم  نثمن  كما 
ع��م��الوؤن��ا و���ش��رك��اوؤن��ا وم�����ش��اه��م��ون��ا، ونقدر 
كذلك تفاين و�إخال�ص موظفينا. وبالنظر 
قدما �إىل �لفرة �ملتبقية من عام 2019، 
�لنمو  م�شار  على  �حلفاظ  �شنو��شل  فاإننا 
�لعمل  فيه  نو��شل  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لقوي 
ملو�كبة �حتياجات عمالئنا وتلبيتها، و�إيجاد 

وتعزيز �لقيمة مل�شاهمينا.

املوؤ�سرات املالية الرئي�سية:
اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

�ملنتهية  �الأوىل  �ل��ت�����ش��ع��ة  �الأ����ش���ه���ر  خ����الل 
�إجمايل  �رت��ف��ع   ،2019 �شبتمرب   30 يف 
�الأق�شاط �ملكتتبة لل�شركة بن�شبة 34.0% 
2.98 مليار درهم، مقارنة مع  �إىل  لي�شل 
2.23 مليار درهم للفرة نف�شها من �لعام 

.2018

الأق�ساط املحتفظ بها
بها  �ملحتفظ  �الأق�شاط  معدل  �إجمايل  بلغ 
�لت�شعة  لالأ�شهر   30.8% �ل�شركة  ل��دى 
 ،2019 �شبتمرب   30 يف  �ملنتهية  �الأوىل 
من  نف�شها  للفرة   51.0% م��ع  مقارنة 

�لعام 2018. 

�سايف اإيرادات الكتتاب
بلغ �شايف �إير�د�ت �الكتتاب 274.1 مليون 
يف  �ملنتهية  �الأوىل  �لت�شعة  لالأ�شهر  دره��م 
30 �شبتمرب 2019، مقارنة مع 304.7 
مليون درهم خالل �لفرة نف�شها من �لعام 

 .2018
امل�سروفات الإدارية والعمومية

و�لعمومية  �الإد�ري��������ة  �مل�������ش���روف���ات  ب��ل��غ��ت 

�الأ�شهر  خ�����الل  دره������م  م���ل���ي���ون   186.0
�شبتمرب   30 يف  �ملنتهية  �الأوىل  �لت�شعة 
2019، مقارنة مع 176.6 مليون درهم 

للفرة نف�شها من �لعام 2018. 

�سايف الأرباح الفنية
89.5 مليون  �ل��ف��ن��ي��ة  �الأرب�����اح  ���ش��ايف  ب��ل��غ 
درهم خالل �الأ�شهر �لت�شعة �الأوىل �ملنتهية 
2019، مقارنة مع �شايف  30 �شبتمرب  يف 
درهم  مليون   129.2 ق��دره��ا  فنية  �أرب���اح 

خالل �لفرة نف�شها من �لعام 2018.

ال�سيولة النقدية
بن�شبة  لل�شركة  �لنقدية  �الأر���ش��دة  �رتفعت 
درهم  مليون   893.1 �إىل  لت�شل   4.5%
مقابل   ،2019 ���ش��ب��ت��م��رب   30 يف  ك���م���ا 
854.6 مليون درهم كما يف 31 دي�شمرب 

.2018

ال�ستثمارات
�رت��ف��ع �إج���م���ايل ����ش��ت��ث��م��ار�ت �ل�����ش��رك��ة، مبا 
و�ل��ود�ئ��ع الأج��ل و�حل�شابات  �لنقد  ذل��ك  يف 
بن�شبة  �ال�شتثمارية  و�ل��ع��ق��ار�ت  �مل�شرفية 
%3.7 لي�شل �إىل 3.88 مليار درهم كما 
يف 30 �شبتمرب 2019، مقارنة مع 3.75 

مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 2018. 

�إجمايل الأ�سول
بن�شبة  �ل�����ش��رك��ة  �أ�����ش����ول  �إج����م����ايل  �رت���ف���ع 
%8.4 لي�شل �إىل 7.86 مليار درهم كما 
يف 30 �شبتمرب 2019، مقارنة مع 7.25 

مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 2018.

اإجمايل املخ�س�سات الفنية
بن�شبة  �لفنية  �ملخ�ش�شات  �إج��م��ايل  �رت��ف��ع 
%9.4 لي�شل �إىل 4.33 مليار درهم كما 
يف 30 �شبتمرب 2019، مقارنة مع 3.96 

مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 2018.

�سايف اإيرادات ال�ستثمار
و�الإير�د�ت  �ال�شتثمار  �إي��ر�د�ت  �شايف  �رتفع 
 106.4 ليبلغ   17.3% بن�شبة  �الأخ���رى 
�الأوىل  �لت�شعة  �الأ�شهر  درهم خالل  مليون 
مقارنة   ،2019 �شبتمرب   30 يف  �ملنتهية 
�لفرة  خ����الل  دره�����م  م��ل��ي��ون   90.7 م���ع 

نف�شها من �لعام 2018.

�سايف الربح
�ملنتهية  �الأوىل  �ل��ت�����ش��ع��ة  �الأ����ش���ه���ر  خ����الل 
ربح  ���ش��ايف  ب��ل��غ   ،2019 �شبتمرب   30 يف 
194.4 مليون درهم، مقارنة مع  �ل�شركة 
�شايف ربح بلغ 218.8 مليون درهم للفرة 

نف�شها من �لعام 2018.

حقوق امل�ساهمني
�رت��ف��ع �إج���م���ايل ح��ق��وق �مل�����ش��اه��م��ني بن�شبة 
%5.1 لي�شل �إىل 2.21 مليار درهم كما 
يف 30 �شبتمرب 2019، مقارنة مع 2.10 

مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 2018.

العائد الأ�سا�سي
 واملخف�ض لل�سهم الواحد 

�ل��ع��ائ��د �الأ���ش��ا���ش��ي و�مل��خ��ف�����ص لل�شهم  ب��ل��غ 
�لت�شعة  ل��الأ���ش��ه��ر  دره����م   0.34 �ل���و�ح���د 
 ،2019 �شبتمرب   30 يف  �ملنتهية  �الأوىل 
لل�شهم  وخمف�ص  �أ�شا�شي  عائد  مع  مقارنة 
من  �لفرة  نف�ص  عن  دره��م   0.39 بقيمة 

�لعام �ملا�شي.

•• اخلرُب-الفجر: 

بنك يف  �أكرب  �الأول،  �أبوظبي  بنك  �أعلن 
و�أحد  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�لعامل،  �ملالية يف  �ملوؤ�ش�شات  و�أم��ن  �أك��رب 
�لعربية  �ململكة  يف  �أع��م��ال��ه  تو�شيع  ع��ن 
�ل�����ش��ع��ودي��ة ب��اف��ت��ت��اح ف��رع��ه �جل���دي���د يف 
م��دي��ن��ة �خل�����رب. وي���اأت���ي �ف��ت��ت��اح �لفرع 
�ل��ب��ن��ك لعملياته  ت��د���ش��ني  ب��ع��د  �جل��دي��د 
�مل�شرفية ر�شمياً يف �ململكة يف وقت �شابق 
م��ن ه���ذ� �ل��ع��ام ب��اف��ت��ت��اح ف���رع �لريا�ص، 
يف  ب��ارز  ك�شريك  ودوره  وج���وده  وليعزز 

تقدمي �خلدمات �ملالية باململكة. 
كل  �جلديد  �لفرع  �فتتاح  حفل  وح�شر 
من �ل�شيد عبد�حلكيم �لعمار �خلالدي، 
�ل�شرقية؛  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
�لنعيم،  ع����ب����د�هلل  ب����ن  حم���م���د  �ل�����ش��ي��د 
�ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  رئي�ص 
�ل�شيبان،  �شالح  ليث  و�ل�شيد  بالدمام؛ 
�أبوظبي  بنك  لفرع  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�ل�شعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة   - �الأول 
�لبنك  �أع�شاء  كبار  �إىل جانب عدد من 

و�إد�رته �لعليا. 
�ل�شيد  ق�������ال  ذل��������ك،  ع����ل����ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �شعيد؛  عبد�حلميد 
ملجموعة بنك �أبوظبي �الأول: “ي�شعدنا 
�لعربية  �ململكة  يف  �لثاين  فرعنا  �فتتاح 
�خلطوة  ه��ذه  تعك�ص  حيث   ، �ل�شعودية 

•• اأبوظبي-وام:

�شناعات  �لعامة  �لقاب�شة  �ل�شركة  �أطلقت 
�مل��ت��ك��ام��ل رّو�د،  �ل���ق���ي���اد�ت  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج 
�ل�شناعة  قطاع  تطوير  عملية  دع��م  بهدف 
م�شتويات  ن��ح��و  ب���ه  و�الرت����ق����اء  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�ل�شركة  �خل��ط��وة  ه��ذه  و�شت�شاعد  ج��دي��دة. 
على مو��شلة دعم م�شرية تنوع ومنو م�شادر 

�القت�شاد يف �أبوظبي على �ملدى �لطويل.
ويتما�شى برنامج �شناعات �ملتكامل لتطوير 
�لقياد�ت رّو�د مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�إىل دعم �خلرب�ت �لوطنية وتاأهيل  �لر�مية 
�لعالية  �مل���ه���ار�ت  ذوي  م���ن  ج���دي���دة  ك�����و�در 
�أبوظبي  “روؤية  �أه��د�ف  قادرين على حتقيق 
�الإم�������ار�ت  وروؤي�������ة   ،2030 �الق���ت�������ش���ادي���ة 
كما   ..2071 �الإم������ار�ت  وم��ئ��وي��ة   2021
�إع���د�د وت��اأه��ي��ل �أفر�د  ي��ه��دف �ل��ربن��ام��ج �إىل 
قياد�ت م�شتقبلية قادرين على �ال�شتفادة من 
“�شناعات”  من��و  لقيادة  �إمكانياتهم  كامل 

وبالتايل  �ل�������ش���ن���اع���ي،  و�ل���ق���ط���اع 
�القت�شادية  �الأه������د�ف  من���و  دع���م 

و�الجتماعية يف �أبوظبي.
مظلته  حت����ت  “رّو�د”  وي���ج���م���ع 
�لتعليم  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  م��ن��ه��ج��ي��ات 
تدريب  ب����ر�م����ج  م����ع  �الأك������ادمي������ي 
ت��ق��وده��ا �شناعات  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��اد�ت 
الإد�رة  ه��ارف��ارد  كلية  مع  بالتعاون 
�الأعمال، و�شركة تالنت �إنربر�يز، 
و�ي���رودي���ت���و����ص ل��ت��ع��ل��ي��م �مل���ه���ار�ت 
�لتنفيذية، و�أالين�ص لال�شت�شار�ت.

رّو�د  برنامج  ي��ب��د�أ  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�أنه  �جل��اري، حيث  �الأ�شبوع  خالل 
�أربعة مر�حل تدريبية  �إىل  ينق�شم 
ت�����ش��ت��ن��د ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات �خل���ربة 
“متكني”،  وت�������ش���م���ل  �ل���ع���م���ل  يف 

بتطوير  و�ل���ت���ز�م���ه  �ل��ب��ن��ك  ط��م��وح��ات 
�خلدمات  جم����ال  يف  �أع���م���ال���ه  وت��ن��م��ي��ة 
�الأف���ر�د  وخ��دم��ات  لل�شركات  �مل�شرفية 
يف �الأ�شو�ق �لتي متتاز باإمكانيات كبرية 
وت��وف��ر ف��ر���ص �ل��ن��م��و �ل���و�ع���دة. ونحن 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  ت���وف���ري  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع 
�مل�شرفية للعمالء يف �ملنطقة �ل�شرقية ، 
و�مل�شاهمة يف دعم روؤية �ململكة 2030، 
�إىل  �لتي تهدف  �لطموحة  تلك �خلطة 
مقومات  وتعزيز  �ململكة  �قت�شاد  تنويع 

��شتد�مته.  وجمدد�ً نتقدم بجزيل �ل�شكر 
�ل�شعودي  �ل��ع��رب��ي  �لنقد  موؤ�ش�شة  �إىل 
ع���ل���ى دعمهم  �مل���ال���ي���ة  �ل�������ش���وق  وه���ي���ئ���ة 
وت��وج��ي��ه��ات��ه��م �ل��ق��ي��م��ة ل��ن��ا خ���الل هذه 
�لنمو  ��شر�تيجية  من  �لهامة  �ملرحلة 
�ملكانة  �إن  �ململكة.  يف  �أعمالنا  وتو�شيع 
�أبوظبي  بنك  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة 
�الأول متكنه من لعب دور هام ك�شريك 
و�مل�شرفية  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  رئ��ي�����ش��ي 
ل��ق��وة ومتانة  ن��ظ��ر�ً  �مل��م��ل��ك��ة، وذل����ك  يف 

�لتي  �القت�شادية  و�لتوجهات  �لعالقات 
تربط �لبلدين �ل�شقيقني. 

�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  وحت���ظ���ى 
باأهمية خا�شة يف ��شر�تيجية منو بنك 
فروعه  �شبكة  وتو�شيع  �الأول  �أب��وظ��ب��ي 
�لدولية �لتي تغطي خم�ص قار�ت، �الأمر 
�لذي ميكنه من �ال�شتفادة من عالقاته 
�لو��شعة  �ل��دويل وخربته  �ل�شعيد  على 
�الحتياجات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  �مل��ال��ي��ة  وق���وت���ه 
�ملحلية  ل��ل�����ش��رك��ات  �مل��ت��ن��وع��ة  �مل�����ش��رف��ي��ة 

ومت  و”ريادة”.  و”قيادة”،  و”تطوير”، 
�لتعليمية  �ل�����دور�ت  ه���ذه  م��ن  ك��ل  ت�شميم 
ل��ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة حم�����ددة م���ن �مل���ه���ار�ت 
ل�شقل  �لالزمة  باملعارف  �مل�شاركني  وتزويد 
�أدو�رهم  يف  �ل�شرورية  �لقيادية  موؤهالتهم 

وم�شوؤولياتهم �لوظيفية.
وي��ت�����ش��م��ن �ل��ربن��ام��ج ع��م��ل��ي��ات ت��ق��ي��ي��م عرب 
تنفيذية،  ت����دري����ب  و�أن�������ش���ط���ة  �الإن�����رن�����ت، 
ومهاماً  �لعمل،  م��و�ق��ع  يف  ت��دري��ب  و�أن�شطة 
�ملحادثة..  وم���ه���ار�ت  ب��امل�����ش��اري��ع،  م��رت��ب��ط��ة 
�الأخ����رية  �مل��رح��ل��ة  “ريادة”،  دورة  وت�����ش��م��ل 
مهار�ت  على  عملياً  ت��دري��ب��اً  �ل��ربن��ام��ج،  م��ن 
ك��ل��ّي��ة هارفارد  ���ش��م��ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  �مل�����در�ء 
ب���والي���ة  ك����ام����ربي����دج  يف  �الأع�����م�����ال  الإد�رة 
ما�شات�شو�شت�ص، وبعدها �شتتاح �لفر�شة �أمام 
�مل�����ش��ارك��ني ل��ت��ب��ادل خ��رب�ت��ه��م م��ع زمالئهم 

هارفارد  ك��ل��ّي��ة  تنظمها  ع��م��ل  ور���ش��ة  خ���الل 
يف  ل���ي���وم���ني  و���ش��ت�����ش��ت��م��ر  �الأع�����م�����ال  الإد�رة 
ر��شد  �لدكتور حممد  �شعادة  �أبوظبي. وقال 
“�شناعات”  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لهاملي، 
الأبوظبي  �ل��ط��م��وح��ة  �ل����روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  �ن 
�جليل  بتمكني  �لبعيد  �مل���دى  ع��ل��ى  ي��رت��ب��ط 
�مل��ق��ب��ل م��ن ق���ادة �ل�����ش��ن��اع��ة.. وم���ن �ل�شعب 
�ملوؤهلة  �لكفاء�ت  �متالك  دون  ذل��ك  حتقيق 
من  لال�شتفادة  حتتاجه  م��ا  بكل  وت��زوي��ده��ا 
لذلك  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل..  يحملها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���ص 
�أبوظبي  يف  �ملوؤ�ش�شات  تتخذ جميع  �أن  يجب 
و�لعمل  �لتحدي،  هذ�  ملو�جهة  �ملبادرة  زمام 
متكني  يف  �شت�شهم  �لتي  �لكفاء�ت  لبناء  معاً 
�لقطاعات  يف  بفاعلية  �ملناف�شة  من  �الإم���ارة 
�ملختارة حول �لعامل.. وتلعب �شناعات دور�ّ 
هاماً يف ذلك عرب تطبيق برناجمها �لقيادي 

�خلّريجني  لروؤية  قدماً  ونتطلع  �خل��ا���ص.. 
وه���م ي��ح��ق��ق��ون غ��اي��ة م��ا ����ش��ت��ث��م��رن��اه فيهم 
�القت�شادي  �لنجاح  تعزيز  يف  �مل�شاهمة  عرب 
جانبه  وم��ن  �لطويل.  �مل��دى  على  الأبوظبي 
�لظاهري،  �شامل  �ملهند�ص جمال  �شعادة  ذكر 
“�شناعات”  ملجموعة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص 
�لقيادية  “للمهار�ت  “�شناعات  برنامج  �ن 
يجمع بني �أرقى بر�مج �لتدريب ونخبة من 
�أف�شل �خلرب�ء يف جمال �لتعليم..منوها �أن 
�لتخطيط �مل�شتقبلي �لذي يرمي �إىل حتقيق 
يحتاج  �القت�شادية،  �أو  �لتجارية  �الأه���د�ف 
�مل�شتوى  رفيعة  قيادية  �إم��ك��ان��ات  ت��و�ف��ر  �إىل 
لتحويل تلك �لطموحات �إىل و�قع ملمو�ص، 
�أي  م��ن  �أك���رث  �أهمية  �مل��و���ش��وع حالياً  ول��ه��ذ� 
�ملوؤ�ش�شات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ح��ي��ث  م�����ش��ى،  وق���ت 
حت��دي��د م�����ش��اره��ا م��ع �الأخ����ذ ب��ع��ني �العتبار 

من  ومتكينها  و�ل��دول��ي��ة،  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لتجارية  �ل���ف���ر����ص  م����ن  �ال����ش���ت���ف���ادة 

و�ال�شتثمارية يف �ملنطقة �أو خارجها. 
و�جلدير بالذكر �أن بنك �أبوظبي �الأول 
على   2018 ف����رب�ي����ر  يف  ح�����ش��ل  ق����د 
م��و�ف��ق��ة ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��وق �مل��ال��ي��ة لتقدمي 
�خل���دم���ات �مل�����ش��رف��ي��ة �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
�ململكة عرب فاب كابيتال. وح�شل �لبنك 
موؤ�ش�شة  ترخي�ص  على  م��ار���ص  �شهر  يف 
�لنقد �لعربي �ل�شعودي لتاأ�شي�ص �أعماله 
�مل�����ش��رف��ي��ة �ل���ت���ج���اري���ة يف �مل��م��ل��ك��ة من 
خالل ثالثة فروع، حيث مت �فتتاح فرع 
�لريا�ص يف �شهر مايو 2019، و�الآن مت 
�فتتاح فرع مدينة �خلرب، والحقاً �شيتم 

�فتتاح �لفرع �لثالث يف مدينة جدة. 
وم����ن خ����الل �ل���ت���و�ج���د �مل��ت��ن��ام��ي لبنك 
�لبنك  �ململكة، يتطلع  �الأول يف  �أبوظبي 
�ل�شعودية.  يف  �ل��و�ع��دة  �لفر�ص  ل��دع��م 
كاأحد  م���ك���ان���ت���ه  ل���ت���ع���زي���ز  ي�����ش��ع��ى  ك���م���ا 
�لقطاع  لتنمية  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل��ح��رك��ات 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �القت�شادي 
�شت�شاهم  ح���ي���ث  و�مل���ن���ط���ق���ة؛  �مل���ت���ح���دة 
و�ل�شركات  لالأفر�د  �مل�شرفية  �خلدمات 
من  كل  يف  �لعمالء  �حتياجات  تلبية  يف 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�لدول  �أو  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
�أي من  م����ع  ع����الق����ات  ت��رب��ط��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لبلدين.

بيئة  �شمن  �ملحتملة  و�ل��ف��ر���ص  �ل��ت��ح��دي��ات 
�أعمال تتغري بوترية مت�شارعة.

�جلديد  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أ����ش���اف 
�خلا�شة  �مل�شتمرة  “�شناعات”  وم���ب���ادر�ت 
بالتوطني �شت�شاهم يف �إلهام �جليل �جلديد، 
ومتكينهم ب�شكل يتيح لهم دفع م�شرية منو 
م�شتويات  ت��ع��زي��ز  ع���رب  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع 

�لتناف�شية وحت�شني �الإنتاجية.
رئي�ص  نائب  �لهاملي،  �أو�شح حممود  ب��دوره 
“�شناعات”  يف  �مل�����ش��ان��دة  �الأع���م���ال   - �أول 
من  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  ج����زء�ً  ي�شكل  رو�د  ب��رن��ام��ج  �ن 
بالقيادة  �خل��ا���ص  “�شناعات”  ع��م��ل  �إط����ار 
ي�شتند  و�ل��ذي  �ملتكامل،  و�لتطوير  و�لتعلم 
�إىل  ت��رم��ي  طموحة  روؤي���ة  �إىل  م�شمونه  يف 
�إد�رة عملية تطوير مهار�ت �ملوظفني لدعم 
�لوطنية،  و�الأه�����د�ف  �لرئي�شية  �لعمليات 
للكادر  �مل�شتمر  �ل��ت��و�ف��د  �شمان  ع��ن  ف�شاًل 
�لقيادي. و�أ�شاف �لهاملي �ن �شناعات حققت 
تقدًما كبرًي� على مدى �الأعو�م �ملا�شية، ومع 
ذل����ك، ف����اإن حت���دي���ات �ل��غ��د من 
حتديات  عن  تختلف  �أن  �ملمكن 
نكون  �أن  �مل���ه���م  م���ن  و  �ل����ي����وم، 
مع  للتعامل  بالكامل  جمهزين 
�مل�شتقبلية  و�لتحديات  �لفر�ص 
�لنمو  وذلك للحفاظ على هذ� 

لقيادة م�شتقبل م�شرق..
 لذلك يركز �ملنهج على �ملهار�ت 
�لعامل  من  �مل�شتمدة  و�ملفاهيم 
�تباع منهج عملي  �لو�قعي، مع 
ي�شمل حل �لتحديات �لتجارية، 
�مل�شتوى  على  �لتدريب  وبر�مج 
�لتو��شل  وم����ه����ار�ت  �ل���ع���امل���ي، 
�لتدري���ب  وبر�م�����ج  �لقيادي������ة 
الإد�رة  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ك���ل���ي���ات  يف 

�الأعمال.

 راأ�ض اخليمة وطاجيك�صتان 
ت�صتعر�صان الفر�ض ال�صتثمارية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وقعت غرفة جتارة ر�أ�ص �خليمة �تفاقية تعاون مع غرفة جتارة جمهورية 
طاجيك�شتان ، تهدف لفتح قنو�ت لتعزيز �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني، 
�لتي  و�لفعاليات  �ملعار�ص  وتنظيم  �لتجارية  �لبعثات  زي��ادة  على  و�لعمل 

حتقق �الأهد�ف �مل�شركة .
 وقع �التفاقية من جانب غرفة ر�أ�ص �خليمة حممد علي م�شبح �لنعيمي، 
طاجيك�شتان  جمهورية  غرفة  جانب  وم��ن   ، �لغرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
��شماعيل،  يو�شف  بح�شور   ، طاجيك�شتان  غرفة  رئي�ص  ز�دة  خ��ان  جمعة 

رئي�ص �للجنة �لعليا ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع �ل�شباب.
جاء ذلك على هام�ص زي��ارة وفد غرفة ر�أ���ص �خليمة برئا�شة حممد علي 
م�شبح �لنعيمي، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لغرفة للمعر�ص �لدويل “طاجيك�شتان 
طاجيك�شتان،  ب��ج��م��ه��وري��ة  دو���ش��ان��ب��ي  يف  م��وؤخ��ر�  ع��ق��د  و�ل����ذي   ”2019
و�لبناء  و�ل�شناعة  �لطاقة  جم��االت  يف  �ال�شتثمارية  �لفر�ص  طرح  بهدف 
دول  خمتلف  من  �الأعمال  ورج��ال  للم�شتثمرين   ، �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
�لعامل.  و��شتعر�ص �شعادة �لنعيمي خالل لقائه جمعة خان ز�دة �لفر�ص 
�الأعمال  جمتمع  بني  وزيادتها  �ال�شتثمار�ت  بدعم  تعنى  �لتي  و�لو�شائل 
لدى �جلانبني مبا ي�شاهم يف تعزيز �ل�شر�كة وزيادة حجم �لتبادل �لتجاري، 
م�شري� �إىل �لدور �لذي توؤديه غرفة ر�أ�ص �خليمة لقطاع �الأعمال يف �الإمارة، 
كما �أطلع �حل�شور على ما �أجنزته ر�أ�ص �خليمة يف �ملجال �القت�شادي خالل 
�لع�شر �شنو�ت �ملا�شية. وقال �لنعيمي، �إن معر�ص طاجيك�شتان 2019 يعد 
فر�شة للرويج لر�أ�ص �خليمة كونها �أ�شبحت �أحد �أهم �ملناطق �القت�شادية 
يف �ملنطقة، ملا متتلكه من مقومات ��شر�تيجية و�قت�شادية توؤهلها لتكون 
�الإمارة  توفر  حيث  وعامليا،  �إقليميا  �النت�شار  يف  �لر�غبة  لل�شركات  منفذ�ً 
مميز�ت تناف�شية متطورة ت�شاعد �ل�شركات على ممار�شة �أعمالها ب�شهولة 

وي�شر مبا يحقق �لنجاح و�الزدهار لتلك �ل�شركات.
فيما �أكد جمعة خان ز�دة على �أهمية �حلر�ص �مل�شرك بني �جلانبني على 
�لفر�ص  على  و�الط��الع   ، �لناجحة  و�لتجارب  و�خل��رب�ت  �ل��زي��ار�ت  تبادل 
على  �لوقت  ذ�ت  يف  م��وؤك��د�ً  �الإم���ارة،  يف  �ملتاحة  و�القت�شادية  �ال�شتثمارية 
�لفر�ص  من  �لعديد  ط��رح  على  �أي�شاً  حتر�ص  طاجيك�شتان  جمهورية  �أن 
�ال�شتثمارية على �شركائها من جميع �لدول ،ميز�يا يف �لقطاعات �لزر�عية 

و�لعقارية و�لتجارية و�ل�شياحية و�خلدمية.

�صوق دبي املايل يقدم خدمة 
اأرقام امل�صتثمر املتعددة

•• دبي-وام:

�أعلن �شوق دبي �ملايل عن بدء تقدمي خدمة �أرقام �مل�شتثمر �ملتعددة �عتبار� 
2019، وذلك عمال بتعديل ن�ص  �أكتوبر   29 �ملو�فق  من �م�ص �لثالثاء 
�ملادة 35 من قر�ر جمل�ص �إد�رة هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع رقم 3-ر ل�شنة 
2001 يف �شاأن �لنظام �خلا�ص بعمل �ل�شوق، و�لذي �أتاح لل�شوق �إمكانية 

�إ�شد�ر �أكرث من رقم للم�شتثمر �لو�حد.
من  معينة  فئات  مبقدور  �أ�شبح  فقد  �ملعدل  �لتنظيمي  �ل��ق��ر�ر  ومبوجب 
�شريطة  �إ�شايف  م�شتثمر  رقم  ��شتخر�ج  بطلب  لل�شوق  �لتقدم  �مل�شتثمرين 

��شتيفاء كافة �ملعايري �خلا�شة بهذ� �لطلب و�ملحددة من قبل �ل�شوق.
�لتقا�ص  قطاع  ورئي�ص  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�ص  فكري،  مرمي  وقالت 
و�لت�شوية و�الإيد�ع �إن �ل�شوق يعمل با�شتمر�ر على تعزيز بنيته �لتنظيمية 
وزي��ادة مرونتها مبا  ب��اإج��ر�ء�ت��ه  و�الرت��ق��اء  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق 
�مل�شتثمرين  من  و�ملتنوعة  �ل�شخمة  قاعدته  و�حتياجات  تطلعات  يو�كب 

�لتي تتجاوز 844 �ألف م�شتثمر، وي�شهل عليهم �إجناز �أن�شطتهم.
و�ملحافظ  �مللكيات  �إد�رة  من  �مل�شتثمرين  �جلديدة  �خلدمة  متكن  و�شوف 
�ال�شتثمارية على نحو �أف�شل من خالل ف�شل رقم �مل�شتثمر �لرئي�شي عن 
رقم �مل�شتثمر �ملرتبط بالتد�ول حتت و�شاية �أمناء �حلفظ، علما �أن �ل�شوق 
ي�شم حاليا خم�شة �أمناء حفظ معتمدين ميثلون م�شارف عاملية وحملية 
�أي�شا  ر�ئدة تقدم خدمة �حلفظ �الأمني للم�شتثمرين. كما تتيح �خلدمة 
�إمكانية قيام �مل�شتثمر بنقل ملكياته بني �أكرث من رقم م�شتثمر خا�ص به 

بفعالية و�شهولة.
و�أ�شارت مرمي فكري �إىل �أن مبقدور فئتني من �مل�شتثمرين �لتقدم بطلب 
الأكرث من رقم م�شتثمر و�حد ت�شمل �لفئة �الأوىل عميل �أمني حفظ حملي 
�أكرث حتت  �أو  و�حد  رقم م�شتثمر  با�شتخد�م  �الأ�شول  بف�شل  يرغب  قائم 
و�شاية �أمني �حلفظ �ملحلي. �أما �لفئة �لثانية فت�شمل �مل�شتثمرين �حلاليني 
ممن ميتلكون رقم م�شتثمر رئي�شي ويرغبون يف �ال�شتعانة بخدمات �أمني 

حفظ حملي.
وحول تاأثري ح�شول �مل�شتثمر على �أكرث من رقم م�شتثمر يف �ل�شوق �أو�شحت 
مرمي فكري �أن هذ� �الإجر�ء لن يوؤثر على �أن�شطة �لتد�ول للم�شتثمر �لذي 

ميتلك �أكرث من ح�شاب �إذ �شيتم ربط 
لرقم  �لتابعة  �مل�شتثمر  �أرق��ام  جميع 
و�عتباره  م��ع��ا  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل�����ش��ت��ث��م��ر 
�حلدود  تطبيق  لغايات  و�ح��د�  رقما 

�لق�شوى لن�شب �لتملك.
ويف �مل���ق���اب���ل ���ش��ي��ت��م ����ش���رف �الأرب������اح 
�ل��ن��ق��دي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��رك��ات لكل 
رق������م م�����ش��ت��ث��م��ر مت رب����ط����ه ب���اأم���ني 
�مل�شتثمر  رق���م  ي��دي��ر  حم��ل��ي  ح��ف��ظ 
�ملبا�شر  �مل�����ش��ت��ث��م��ر  �أو  ���ش��ج��الت��ه  يف 
�أر�شدة  ��شتحقاق  وذلك ح�شب  ذ�ت��ه، 
رقم  حت��ت  �ملت�شمنة  �ملالية  �الأور�ق 
قبل  م��ن  �مل��ن��ف��ذ  ل���الإج���ر�ء  �مل�شتثمر 

�ل�شركة �ملدرجة.
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العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7855 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها : تا تيانا فالد مريوفنا .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )38،565.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )96894 / خ�شو�شي /E/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �بي�ص(_   ( ل��ون   _  )2015( موديل  �شالون( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7853 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها : كارترينا فيل�شين�شكا .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )43،771.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )98514 / خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ��شود(_   ( لون   _  )2015( موديل  هات�شباك( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7848 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : جورديب جلين�شون دوب�شون .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )47،160.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
و�جن  فولك�ص   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /H/ خ�شو�شي   /  17090( رق��م  �ل�شيارة 
تيغو�ن _ ��شتي�شن( موديل )2013( _ لون ) ��شود(_ و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7851 /2019 (

 �ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : مريفيك مارجلينو ر�نون .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )23،485.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )43040 / خ�شو�شي /Q/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي الن�شر 
_ �شالون( موديل )2015( _ لون ) ��شود(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/7854 (
�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع

�ملنذر �إليه : جميل عبد�لبا�شط �لرب.
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )55،548.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
 _ ��شبورجت  كيا   ( نوع  من   ) دبي   /Q/ خ�شو�شي   / �ل�شيارة رقم )54059 
قبل  م��ن  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ����ش��ود(_   ( ل��ون   _(2015) م��ودي��ل  ��شتي�شن( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7852 /2019 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : حممد �حمد حممد �بر�هيم .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )47،573.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
ياري�ص _  ( من نوع ) تويوتا  �ل�شيارة رقم )58609 / خ�شو�شي /S/ دبي 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �بي�ص(_   ( ل��ون   _  )2017( موديل  �شالون( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7856 /2019 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها : فوزيه �طهر .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )10،560.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )89294 / خ�شو�شي /E/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ��شود(_   ( لون   _  )2014( موديل  هات�شباك( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27141 (
�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي  �ص.م.ع.

�ملنذر �إليها  : �ك�شنت لل�شناعات �ص م ح .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )55،468.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
على  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �شي�شطر  و�إال  �لن�شر  تاريخ  �أ�شبوع من 
�ل�شيارة رقم ) 96573/ خ�شو�شي / �لفئة �بي�ص / �ل�شارقة( من نوع ) فولك�ص 
و�جن با�شات  _ �شالون( موديل )2014( �للون ) ��شود(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27142 (
�ملنذره :  �شركة �حليل �وريك�ص للتمويل �ص م خ    

�ملنذر �إليها  : �ل�شبكه �لعاملية للنقل �لربي �ص ذ م م  .
درهم   )104،125.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
نتيجة �الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
 _  KR25H على �ل�شيارة رقم ) 28539/ نقل عام / دبي( من نوع ) كاتو
ر�فعة بعجالت ( موديل )1989( �للون )حليبي �خ�شر(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27143 (
�ملنذر   :  م�شرف �لهالل   �ص.م.ع.
�ملنذر �إليه  : ر�فت �شالح �شعيفان .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )41،822.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 87116/ خ�شو�شي / �لفئة N / دبي ( من نوع ) بيجو 208  
_ �شالون ( موديل )2015  ( �للون ) �حمر(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27140 (
�ملنذر   :  بنك دبي �الإ�شالمي  �ص.م.ع.

�ملنذر �إليه  :  ن�شال كمال �لدين جودت   .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )32،894.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 39109/ خ�شو�شي / �لفئة B / عجمان ( من نوع ) تويوتا 
ياري�ص  _ هات�شباك ( موديل )2015  ( �للون ) ف�شي(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3389  جتاري جزئي
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �شعيد  علي  نا�شر  1-�شعيد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
وميثله:جابر  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �ال�شالمي  �الم���ار�ت  �ملدعي/م�شرف 
ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )640127.37( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�مل��و�ف��ق:2019/11/17 �ل�شاعة:08:30 �ص  �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1841 ل�صنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليه/ 1- بان جلوبال �لتجارية  2- �نيل كابور �شايند��ص كابور

3- �شاجنيف مالهوتر�فيد بر�كا�ص  4- �بي�شيك كابور ر�كي�ص كابور 
حكما  بحقكم  ��شدرت  قد  �الإبتد�ئية  �الحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالز�م  جزئي  جت��اري   2018/1099 رقم  �لق�شية  يف   2018/12/19 بتاريخ 
30163081 درهم باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ 2017/8/3 وحتى متام 

�ل�شد�د.  ل�شالح �ملحكوم له/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع 
وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه �عاله، لذ� يتوجب 
تخلفك عن  ح��ال  ويف  للن�شر.   �لتايل  �ليوم  تاريخ  يوما من   15 خ��الل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم 

�حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لنظر �لق�شية يف غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2019/3847 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة �بوظبي للزيوت �لنباتية - ذ م م  
�لرحمانية  )�شركة  حاليا  للتموين  هايباور  �شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
للتموين �شابقا( حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )14.650( درهم مع �لفائدة �لقانونية 
تزيد  �ال  على  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   ٪5 بو�قع 
وثالثمائة  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  به  �ملق�شى  �ملبلغ  ��شل  على  �لفائدة 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�ص ما عد� ذلك من طلبات.  
 اإدارة اخلدمات الق�صائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/1418 جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يه �ن �شي للمقاوالت - �ص ذ م م 2-�ل�شركة �خلليجية لال�شتثمار�ت �لعامة - �ص 
م ع 3-و�شل للعقار�ت - ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �لبحار �ل�شبع للتجارة - ذ م 
م وميثله / �أمل عمري �ل�شبيعي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �أوال / �لق�شاء وب�شفة م�شتعجلة 
وذل��ك حلني  �ملدعية  �ملبالغ �ىل  غري  ووق��ف �شرف  دب��ي  �لتنفيذ 2016/3275 جت��اري  �إج���ر�ء�ت  بوقف 
�مل��وؤرخ يف  �لرهن  �لق�شاء ببطالن ت�شجيل  ثانيا /   ، بات ونهائي  �ملاثلة بحكم ق�شائي  �لدعوى  �لبت يف 
�لثانية ل�شالح �ملدعي عليه �الأول وعدم �شحته ونفاذ يف  2018/3/20 �ل�شادر من �ملدعي عليها �الأوىل 
مو�جهة �ملدعية. ثالثا / �لق�شاء مبنع تعر�ص �ملدعي عليها �الأوىل �لقانوين للمدعية يف ملف �لتنفيذ 
رقم 3275 ل�شنة 2016 جتاري و�لز�مها برد ما يتم �شرفه لها من مبالغ مودعة يف ملف �لتنفيذ ل�شالح 
�ملدعية. و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2019/11/3 
�ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/3971 جتاري جزئي 
مديرها  ميثلها  �آي(  يف  )بي  ليمتد  �نف�شتمنت  بروبرتيز  عليه/1-مار�ص  �ملدعي  �ىل 
�ل�شيد/ ديف مير� ، هندي �جلن�شية - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �نوفا 
خلدمات �إد�رة �ملن�شات - �ص ذ م م وميثله / حممد عبد�هلل حممد �لعامري - قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 222.012 درهم و�لذي هو عبارة عن ر�شوم 
خدمات �لربج �لعائد جلمعية �ملالك �ملذكورة �أعاله باالإ�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية 
بالر�شوم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  بو�قع 12٪ من 
  2019/11/14 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1495 جتاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه /1- �ل�شركة �ملتحدة للعلب - �ص ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك دبي �لتجاري - �ص م ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
وخم�شمائة  مليونا  ع�شر  �ربعة   )14.501.402.31( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان 
ت��اري��خ 2019/9/25  و�ث��ن��ان دره��م��ا وو�ح���د وث��الث��ون فل�شا كما يف  �ل��ف و�ربعمائة  وو�ح���د 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ 2019/9/25 وحتى تاريخ رفع �لدعوى ومن تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة لتعلق �لدعوى 
لها جل�شة يوم �الحد  �ملحاماة. وح��ددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  و�لر�شوم  بدين جتاري 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �ص  �ملو�فق 2019/11/3 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/3327 جتاري جزئي                 

�ىل �ملدعي عليه /1- �ملون لتجارة �ملعادن - �ص ذ م م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �لعبا�ص لل�شفريات - �ص ذ م م  وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها  �ل�شام�شي - قد 
و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )17840 دره��م(  بان 
�لتام و �شمول �حلكم  �ل�شد�د  �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 2016/11/20 وحتى 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/10/8 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/149 بيع عقار مرهون
ذ  �لهند�شية �ملحدودة �ص  �ملنفذ �شدهم/1- �شتيو�رت �الن مالكدونالد 2- �شاملرز  �ىل 
م م - ب�شفتها �ل�شركة �ملدين �ال�شلي 3- نكو �نرنا�شيونال )فرع دبي( )فرع �شركة 
�ن  �القامة مبا  �ال�شلي - جمهويل حمل  �ملدين  �ل�شركة  ب�شفتها  م  م  ذ  �ص  �جنبية( 
جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   / وميثله  م(  )����ص.  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ/  ط��ال��ب 
�ل�شام�شي- قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2019/10/22  �عالنكم ل�شد�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )11000000( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف 
�ملادة 295 من  �ملز�يدة وفقا لن�ص  �لعقار حمل �لرهن بطريق  �أعاله و�إالبيع  �لتنفيذ 
قانون �الجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �ر�ص - �ملنطقة : �ل�شفوح �الأوىل - رقم �الر�ص 

: 159 - �مل�شاحة : 736.66 مر مربع(.   
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شركة/ �أي�ص بوك�ص فور ميديا �أند ماركتنج منطقة حرة )�ص ذ م م( ، )رخ�شة 

رقم 91947(  و�لكائنة ب���� دبي ميديا �شيتي ، دبي دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه �ل�شركة �ملذكورة يف �عالن قر�رها 

للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�ص �الإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 
2019/10/25 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة. 

وفقا لذلك ، تهيب �ل�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى 
مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن عن 

طريق �لربيد �مل�شجل �و �الت�شال ب :  �ل�شيد : روبن فيليب  
��شم �ل�شركة : �يه �أند �أيه و�شركاه - �ص ذ م م    

�ص ب : 32925 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة. ،  هاتف رقم : 0563227878  
robin@aaconsultancy.ae :  لربيد �اللكروين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرة �ال�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5076   تنفيذ جتاري  
�القامة  نبي لو جمهول حمل  م��روت  ���ش��ده/1- فريدون  �ملنفذ  �ىل 
م ح وميثله /  م   - للتجارة  �إم بي  �ت�ص  �لتنفيذ/�شركة  �ن طالب  مبا 
�شاره �شاه بيك حممد �لبلو�شي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )53165( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3940 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- نيو �شن ر�يز لالعمال �لفنية - �ص ذ م م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فقري بخ�ص بري بخ�ص وميثله / 
يو�شف �حمد علي �آل علي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17309( درهم �ىل طالب 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4744   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ملهذب لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �ص ذ م م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة �ل�شعفار للنقليات -  ذ 
م م وميثله/عبد�لكرمي جودت عبد�هلل �إ�شتيتيه - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )54327( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4777 تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - �ل�شباحة  �حو��ص  ملقاوالت  �الم��ازون  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/عبد�لعزيز عبد�هلل  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لغرير - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )79348( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات - خورفكان : �ل�شيد/ 
�دهم �أحمد د�د�هلل حاجي ، �جلن�شية : �الإمار�ت وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100٪ يف �ال�شم �لتجاري �مل�شمم �ملثايل خلياطة �لعبايات 
و�ل�شيل ، ن�شاط �لرخ�شة تف�شيل وخياطة �ملالب�ص �لن�شائية �لعربية ، و�ملرخ�ص من 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 752114 �ل�شادر بتاريخ 
2017/3/13 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد : نورو حممد �شم�ص 
�الإ�شالم ، �جلن�شية : بنغالدي�ص.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1243
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شعود عبد�هلل ح�شن علي �لزرعوين ، �إمار�تي �جلن�شية 
�لزرعوين  "�شعود  �لرخ�شة  �لبالغة 100٪  يف  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف 
كانان  �شري�كال  ناند�ن  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   769810 رقم  رخ�شة  مبوجب  للمفرو�شات" 
�شري�كال ، هندي �جلن�شية - تعديالت �خرى : تعديل �ال�شم �لتجاري �ىل "مفرو�شات خط 

�ل�شحر�ء" و�ل�شكل �لقانوين من "موؤ�ش�شة فردية" �ىل " وكيل خدمات" 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1240

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/�شريفة �ل�شيد حممد ��شماعيل ، �إمار�تية  �جلن�شية 
�لغالية  "�ملا�شة  �لرخ�شة  �لبالغة 100٪  يف  كامل ح�شتها  و�لتنازل عن  �لبيع  ترغب يف 
�ىل  وذلك   602384 رقم  رخ�شة  و�ملالب�ص"مبوجب  و�ل�شيل  �لعبايات  وتطريز  خلياطة 
- تعديالت �خرى :  ، بنجالدي�ص �جلن�شية  �طهر علي خان  �ملا�ص خان  �ل�شيد/ حممد 
�ملادة  "وكيل خدمات"  وعمالبن�ص  "موؤ�ش�شة فردية" �ىل  �لقانوين من  �ل�شكل  تعديل 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1238

�جلن�شية  �إمار�تية   ، غايل  �بر�هيم  عبد�هلل  هدى   / �ل�شيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100٪  يف )كافترييا زهرة �لنجوم(  ترغب يف 
�إمار�تية   - �بر�هيم  علي  ح�شن  عائ�شة  �ل�شيدة/  �ىل   )535080( رقم  رخ�شة  مبوجب 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1245
�لبيع  �لهند �جلن�شية يرغب يف   - �بر�هيم  توقري حممد  �ل�شيد/حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�ل�شيد/ حممد عارف لياقت خان لياقت منري  و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪  ح�شة �ىل 
خان - �لهند �جلن�شية يف �لرخ�شة �ملهنية : فرونت الين خلياطة وتطريز �ملخد�ت ، ترخي�ص رقم 
)216702( - تعديالت �خرى : حيث مت تنازل مالك �لرخ�شة الخر وتغيري �ال�شم �لتجاري و�لن�شاط 
وذلك من �ال�شم �لتجاري من : فرونت الين خلياطة وتطريز �ملخد�ت �ىل : فرونت الين خلياطة 
وتطريز �ملالب�ص �لن�شائية و�لن�شاط من : خياطة وتطريز �ملخد�ت �ىل : تف�شيل وخياطة �ملالب�ص 
�لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص   - �لن�شائية(  )�لعباء�ت  �لعربية  �لن�شائية 
�الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 433
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  �لهند   - كوفال  كيز�كي  �ل�شيد/جايان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪ يف �ملوؤ�ش�شة �لفردية بوكيل خدمات �خلدمات �مل�شماة 
)�الختيار �جليد لتجارة مو�د �لبناء( و�ملرخ�شة برقم )738679( من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية 
بال�شارقة. وذلك �ىل �لطرف �لثاين : �شريهاري فاليا فيتيل كونهابان فانار�ت - �لهند �جلن�شية 
، �الإمار�ت  �ل�شحي  �لعامري  �ل�شيدة/ �ميان م�شعود �شليم  كما ومت تغيري وكيل �خلدمات من 
�الإمار�ت   - �ل�شام�شي  مطر  علي  مطري  فاطمة  �ل�شيدة/  لت�شبح  �جلن�شية  �ملتحدة  �لعربية 
�لعربية �ملتحدة �جلن�شية - وكيلة خدمات.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه 

�ي  �عر��ص على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 يف الدعوى رقم 2019/555 جتاري كلي - دبي 
�ملدعى عليهم : 1( بركت ريفيناري - �ص ذ م م  2( ع�شمت �هلل بركت �هلل 

�إم���ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �شارع �خل��ور - مبنى فندق مرحبا �ن - �شقة  )�لعنو�ن : 
1.2 - �شوق �لذهب - �ص ب 82329 - هاتف متحرك رقم 0556558786( يرجى �حل�شور 
�ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�شريف  �ملدون �دناه وذلك يف متام �ل�شاعة 
يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك   2019/11/5 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �شباح  من  ع�شره  �حلادية 
�لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك �بوظبي �لتجاري - حاليا - بنك �الإحتاد �لوطني 
�شابقا  - بيت �ملعرفة لالإ�شت�شار�ت �الإد�رية - بناية �ل�شم�ص �مل�شيئة - �لدور �الأول مكتب 
رقم 112 - هاتف رقم 042830100 - فاك�ص رقم 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092 - بجانب �لطاير لل�شيار�ت - �لقرهود / دبي. 
اخلبري امل�صريف

حممد كامل عريان 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
يف الدعوى رقم 2019/2997 جتاري جزئي    

�شد �ملدعي عليه /تريدينت فود كون�شيبت�ص )�ص ذ م م(   
�ملقامة من قبل �ملدعي : �ل�شركة �لعربية �المريكية للتكنولوجيا )�أر�متك( ، مبا �أن 
هناك دعوى مقدمة �شدكم �مام حماكم دبي ، حتت رقم  2019/2997 جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�شبيا يف �لدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون 
�و من ميثلكم  1992 ندعوكم حل�شور �جتماع خربة  ل�شنة    10 �الثبات رقم 
قانونا و�لذي �شوف يعقد مبكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شوع �أدناه وذلك يوم �خلمي�ص 
�ملو�فق 2019/11/7 يف متام �ل�شاعة 12 ظهر�. بناية �لفجر  - بردبي - منطقة 
عود ميثاء - �شارع �أم هرير ، �أ�شفل �لبناية مفرو�شات هوم �ر ��ص / مول زعبيل ، 

مكتب رقم 207 �لدور �لثاين. 
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

اعالن بالن�صر باللغتني
 احدهما باللغة الجنليزية لت�صحيح �صكل الإ�صتئناف 

يف ال�صتئناف رقم  882 ل�صنة 2019 م جتاري 
�ىل �مل�شتاأنف �شده : 1- �شن تك 2- د�ي�شي ر�جو 3- ر�جو كوتي تونديل 

نعلنكم بان �مل�شتاأنف : بنك �بوظبي �لتجاري )حاليا( بنك �الإحتاد �لوطني )�شابقا(  
ل�شنة 2018 جتاري )كلي(  �ملدنية رقم 2209  �لق�شية  �ل�شادر يف  ��شتاأنف �حلكم  قد 
�ل�شارقة وقد حتدد لنظره جل�شة 2019/11/4 م - يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف 
�شباحا مبقر هذه �ملحكمة �مام �لد�ئرة �ملدنية �لثانية  لذ� يرجى �لتف�شل باحل�شور 
�و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر 

�ال�شتئناف وفقا الحاكم �لقانون.
�ملحكمة  �أية م�شوؤولية على  �مل�شتاأنف دون  : ين�شر هذ� �الع��الن على نفقة  ملحوظة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
انذار عديل بالن�صر

رقم  2019/7016 
�ملنذر : �شركة عابر الإد�رة �ملن�شات �ص ذ م م

وميثلها / رجاء �دري�شي ت�شويل كو�شتي مبوجب وكالة م�شدقة. رقم �ملحرر )2018/1/164166( 
عنو�نه : دبي ، �نرنا�شيونال �شيتي - �حلى �لفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�شان �الأوىل، ت 

  043623629 - 0555564669 :
�ملنذر �ليه : �نتيب للتموين )�ص ذ م م( 

عنو�نه : م�شتودع رقم WH-08 - رقم �الر�ص :226 - 597 جممع دبي لال�شتثمار �لثاين 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �الخالء �لتام للعقار )م�شتودع رقم WH-08( و�شد�د قيمة �اليجار 
ن�شر هذ�  تاريخ  �شهر من  �ق�شاها  كله يف مدة  وذل��ك  و�مل��اء  �لكهرباء  فاتورة  �ىل  باال�شافة   ، �مل�شتحقة 
�النذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة 
�لق�شائية  و�جلهات  �ملخت�شة  �ل�شلطات  �ىل  �للجوء  ذلك  و�ملياه مبا يف  �لكهرباء  وم�شاريف  �اليجارية 

حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7776(

�ملخطرة : �حتاد كا�ص �خلليج �لعربي لكرة �لقدم 
بوكالة �ملحامي / يو�شف حممد ح�شن �لبحر 

�ملخطر �ليها : �شركة �أم بي �ند �شلفا منطقة حرة - ذ م م )جمهول حمل �الإقامة( 
�تفاقية  �ن  ت��وؤك��د على  �مل��خ��ط��رة  ب���اأن   -1   : �الإخ��ط��ار  ه��ذ�  �ليها مب��وج��ب  �ملخطر  �مل��خ��ط��رة  تخطر 
�ال�شت�شارة �لعاملية �ملوؤرخة يف 27 فرب�ير 2017 تعترب منتهية والغية على �لفور و�ن هذ� لالإلغاء بناء 

على �مل�شوؤولية �لوحيدة و�حل�شرية للمخطر �ليها. 
�حلقوق  لكافة  كانت(  مهما  قيود  �أي  )دون  �لتجاري  �ال�شتغالل  حقوق  بكافة  �ملخطرة  تتمتع   -2

�لتجارية و�الإعالمية جلميع �لفعاليات �لريا�شية 
وكذلك  �ليها  �ملخطر  �ملتاحة �شد  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ملخطرة بحقها يف  3- حتتفظ 

�الأطر�ف �ملعنيني حلماية كافة حقوقها �شاملة بدون ح�شر �ملطالبة بالتعوي�ص عن �الأ�شر�ر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7843(

�ملنذر : م�شفوت للنقل �لربي �لعام - ذ م م 
�ملنذر �ليه : همايون زدر�ن - �فغاين  باك�شتان 

تنفيذ ما جاء  ���ش��رورة  تبليغكم �الخ��ط��ار �ىل  وف��ور  �ملنذر ينذركم  ف��ان 
�لف  درهم )ثالثون  �شد�د مبلغ 30.000  �لعديل مع �شرورة  باالخطار 
�يام  �شبعة  �ملنذر يف خالل  ل�شالح  �ليه  �ملنذر  ذمة  �ملر�شدة يف  دره��م( 
من ت�شلمكم هذ� �الخطار و�إال �شن�شطر ��شفني التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 

�لقانونية �شدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7844(

�ملنذر : م�شفوت للنقل �لربي �لعام - ذ م م 
�ملنذر �ليه : 2- ري�شم خان فقري خان - �جلن�شية : باك�شتان 

تنفيذ ما جاء  ���ش��رورة  تبليغكم �الخ��ط��ار �ىل  وف��ور  �ملنذر ينذركم  ف��ان 
�لف  درهم )ثالثون  �شد�د مبلغ 30.000  �لعديل مع �شرورة  باالخطار 
�يام  �شبعة  �ملنذر يف خالل  ل�شالح  �ليه  �ملنذر  ذمة  �ملر�شدة يف  دره��م( 
من ت�شلمكم هذ� �الخطار و�إال �شن�شطر ��شفني التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 

�لقانونية �شدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الأخرى.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7845(

�ملنذر : م�شفوت للنقل �لربي �لعام - ذ م م 
�ملنذر �ليه : فرمان �هلل نيك نيك باد �شاه - باك�شتاين 

فان �ملنذر ينذركم وفور تبليغكم �الخطار �ىل �شرورة تنفيذ ما جاء 
�لف  )ت�شعة  دره��م   9.655 مبلغ  �شد�د  �شرورة  مع  �لعديل  باالخطار 
�ليه  �مل��ن��ذر  ذم��ة  يف  �مل��ر���ش��دة  دره���م(  وخم�شون  وخم�شة  و�شتمائة 
و�إال  ه��ذ� �الخ��ط��ار  ت�شلمكم  �ي��ام م��ن  �شبعة  �مل��ن��ذر يف خ��الل  ل�شالح 
�شن�شطر ��شفني التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم. مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/152 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �مل�شرق - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �لبزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�شان 

لل�شيار�ت - هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 
�ملنفذ �شده : �شك�شي�ص د�يفر �شيفايد هولدينج ليمتد - ب�شفتها �شامنة وكفيلة ملديونية �شركة �شكاي كوم �ك�شربي�ص - ذ م م

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لثنية �خلام�شة - �بر�ج بحري�ت جمري� - بناية فورت�شن �يكزيكتيف 
 5.00 �ل�شاعة   2019/11/6 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم   - 2006 و   2005 �ملكتب رقم   - 20 �لطابق رقم   - 1 ت��اور رقم 
م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني 
ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�شة - رقم �الر�ص : 1069 - رقم 
�ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : فورت�شن �يكزيكتيف تاور - رقم �لوحدة : 2005  - �مل�شاحة : 146.43 مر مربع - و�ملقدرة قيمتها 

ب���� )1.103.310.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم 2017/152 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �مل�شرق - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �لبزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�شان 
لل�شيار�ت - هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 

�ملنفذ �شده : �شك�شي�ص د�يفر �شيفايد هولدينج ليمتد - ب�شفتها �شامنة وكفيلة ملديونية �شركة �شكاي كوم �ك�شربي�ص - ذ م م
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لثنية �خلام�شة - �بر�ج بحري�ت جمري� - بناية فورت�شن �يكزيكتيف 
 5.00 �ل�شاعة   2019/11/6 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم   - 2006 و   2005 �ملكتب رقم   - 20 �لطابق رقم   - 1 ت��اور رقم 
م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني 
ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره 
من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�شة - رقم �الر�ص : 1069 - رقم 
�ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : فورت�شن �يكزيكتيف تاور - رقم �لوحدة : 2005  - �مل�شاحة : 146.43 مر مربع - و�ملقدرة قيمتها 

ب���� )1.103.310.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/260 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( - )�شابقا - بنك نور �ال�شالمي - �ص م ع(

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مكتب رقم 801 - ملك �إعمار �لعقارية بوكالة مكتب �لثقة للمحاماة 
و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �لكائن بال�شارقة. 

�ملنفذ �شده : بر�دييب �غارو�ل بن ر�م كومار �غارو�ل - عنو�نه : �إمارة دبي - �لنخلة جمري� - �شعفة K - فيال رقم 
)دبي(   86020  : ب  �ص   1  -  381  : �لبلدية  رقم   -  1089  : �الر�ص  رقم   -  38

�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/11/6 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  قطعة �ر�ص 
- �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �الر�ص : 1089 - �مل�شاحة : 657.19 مر مربع - �ملقدرة ب���� )20.000.000( 

درهم ويباع العلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدعوى رقم 2018/260 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( - )�شابقا - بنك نور �ال�شالمي - �ص م ع(
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مكتب رقم 801 - ملك �إعمار �لعقارية بوكالة مكتب �لثقة للمحاماة 

و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �لكائن بال�شارقة. 
�ملنفذ �شده : بر�دييب �غارو�ل بن ر�م كومار �غارو�ل - عنو�نه : �إمارة دبي - �لنخلة جمري� - �شعفة K - فيال رقم 

)دبي(   86020  : ب  �ص   1  -  381  : �لبلدية  رقم   -  1089  : �الر�ص  رقم   -  38
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/11/6 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  قطعة �ر�ص 
- �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �الر�ص : 1089 - �مل�شاحة : 657.19 مر مربع - �ملقدرة ب���� )20.000.000( 

درهم ويباع العلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/313 تنفيذ عقاري    
طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �شمار تاور - �لطابق �الأول - مكتب رقم 105 
�ملنفذ �شده : في�شل �أ�شرف ملك 

عنو�نه :  �الإمار�ت دبي - ديرة - منطقة �لنهدة 2 - بناية �لزرعوين - �لطابق �لتا�شع  - �شقة 902 
بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2019/11/6 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
�ملبنى :  89.36 مر مربع - رقم   : �مل�شاحة   - 49  : �لثنية �خلام�شة - رقم �الر���ص   : �ملنطقة  :  عبارة عن �شقة �شكنية - 

درهم   865.675.00  - �لكلية  �لقيمة   -  1602  : �لوحدة  رقم   - ريزيدين�ص   2 �و   : �ملبنى  ��شم   -  1
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم 2014/22  بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة بور �شعيد - بجو�ر �شيتي �شنر 

�ملنفذ �شده : جمتبى م�شعود كا�شف حقيقي - عنو�نه : �إمارة دبي - نزيل �ل�شجن �ملركزي 
�لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى  5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث  �ل�شاعة   2019/11/6 �نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  قطعة �ر�ص )مبنية( - �ملنطقة : و�دي �ل�شفا 6 - رقم �الر�ص : 1133 - �مل�شاحة 

: 704.02 مر مربع - �ملقدرة ب��� )4200000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/50 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ص م ع( 

عنو�نه : �إمارة دبي ، ديرة - منطقة بور �شعيد ، بجو�ر ديرة �شيتي �شنر بناية ملك بنك دبي �لتجاري ، �شندوق بريد رقم 2668 
، هاتف رقم : 042121423 ، فاك�ص رقم : 04/2121911  ، مكاين رقم : 3169694012 

�ملنفذ �شده : �بي�شيك كابور ر�كي�ص كابور - عنو�نه : �إم��ارة دبي ، برج خليفة ، خليفة تاور زون 2 بي ، �لطابق 36 ، �شقة رقم 
 2611687939  : رقم  مكاين   ،  0505582748  : رقم  هاتف   ،  4606  : ب  �ص   ،  3604

بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2019/11/6 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  
عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �شقة �شكنية 
- رقم �الر�ص : 155 - �ملنطقة : برج خليفة - ��شم �ملبنى :  برج خليفة �ملنطقة 2 ب ، رقم �ملبنى : 1 - رقم �لعقار : 3604 - 

�مل�شاحة : 152.27 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 2622430 درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2018/313 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �شمار تاور - �لطابق �الأول - مكتب رقم 105 
�ملنفذ �شده : في�شل �أ�شرف ملك 

عنو�نه :  �الإمار�ت دبي - ديرة - منطقة �لنهدة 2 - بناية �لزرعوين - �لطابق �لتا�شع  - �شقة 902 
بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2019/11/6 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  
�ملبنى :  89.36 مر مربع - رقم   : �مل�شاحة   - 49  : �لثنية �خلام�شة - رقم �الر���ص   : �ملنطقة  :  عبارة عن �شقة �شكنية - 

درهم   865.675.00  - �لكلية  �لقيمة   -  1602  : �لوحدة  رقم   - ريزيدين�ص   2 �و   : �ملبنى  ��شم   -  1
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم 2014/22 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة بور �شعيد - بجو�ر �شيتي �شنر 

�ملنفذ �شده : جمتبى م�شعود كا�شف حقيقي - عنو�نه : �إمارة دبي - نزيل �ل�شجن �ملركزي 
�لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى  5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث  �ل�شاعة   2019/11/6 �نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  قطعة �ر�ص )مبنية( - �ملنطقة : و�دي �ل�شفا 6 - رقم �الر�ص : 1133 - �مل�شاحة 

: 704.02 مر مربع - �ملقدرة ب��� )4200000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
يف  الدعوى  228 ل�صنة 2019 عمايل كلي - دبي 

�ملدعي / جورج خوري
بوكالة �ملحامي / �حمد بن هزمي وم�شاركوه للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليها /�لر�بع / �إم دى �إ�ص تيك منطقة حرة - ذ م م  
فقد  �عاله  �لدعوى  يف  �خلربة  العمال  �ملوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
�الجتماع  لعقد  م�شاء�  �لر�بعة  �ل�شاعة  2019/11/5 يف متام  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  حددنا 
�شارع   - �لقرهود   ، دبي   - �ل�شارد  : مكتب  �لكائن يف  مكتبنا  وذلك  مبقر  للخربة  �الأول 
�ملطار ، مبنى �لفجر لالأعمال ، �لطابق �الأول ، مكتب رقم 120 ،  لذ� يطلب ح�شوركم �و 
من ميثلكم قانونا حل�شور �الجتماع �ملذكور مع �إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مر�جعة �خلبري �وال باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد بوزارة العدل 493 / رقم القيد مبحاكم دبي 154                 

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   
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العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7855 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها : تا تيانا فالد مريوفنا .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )38،565.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )96894 / خ�شو�شي /E/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �بي�ص(_   ( ل��ون   _  )2015( موديل  �شالون( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7853 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها : كارترينا فيل�شين�شكا .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )43،771.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )98514 / خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ��شود(_   ( لون   _  )2015( موديل  هات�شباك( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/7848 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : جورديب جلين�شون دوب�شون .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )47،160.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
و�جن  فولك�ص   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /H/ خ�شو�شي   /  17090( رق��م  �ل�شيارة 
تيغو�ن _ ��شتي�شن( موديل )2013( _ لون ) ��شود(_ و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7851 /2019 (

 �ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : مريفيك مارجلينو ر�نون .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )23،485.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )43040 / خ�شو�شي /Q/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي الن�شر 
_ �شالون( موديل )2015( _ لون ) ��شود(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/7854 (
�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع

�ملنذر �إليه : جميل عبد�لبا�شط �لرب.
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )55،548.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
 _ ��شبورجت  كيا   ( نوع  من   ) دبي   /Q/ خ�شو�شي   / �ل�شيارة رقم )54059 
قبل  م��ن  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ����ش��ود(_   ( ل��ون   _(2015) م��ودي��ل  ��شتي�شن( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7852 /2019 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : حممد �حمد حممد �بر�هيم .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )47،573.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
ياري�ص _  ( من نوع ) تويوتا  �ل�شيارة رقم )58609 / خ�شو�شي /S/ دبي 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �بي�ص(_   ( ل��ون   _  )2017( موديل  �شالون( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )7856 /2019 (

�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها : فوزيه �طهر .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )10،560.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت 
�ل�شيارة رقم )89294 / خ�شو�شي /E/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ��شود(_   ( لون   _  )2014( موديل  هات�شباك( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27141 (
�ملنذر :  بنك دبي �الإ�شالمي  �ص.م.ع.

�ملنذر �إليها  : �ك�شنت لل�شناعات �ص م ح .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )55،468.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
على  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �شي�شطر  و�إال  �لن�شر  تاريخ  �أ�شبوع من 
�ل�شيارة رقم ) 96573/ خ�شو�شي / �لفئة �بي�ص / �ل�شارقة( من نوع ) فولك�ص 
و�جن با�شات  _ �شالون( موديل )2014( �للون ) ��شود(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27142 (
�ملنذره :  �شركة �حليل �وريك�ص للتمويل �ص م خ    

�ملنذر �إليها  : �ل�شبكه �لعاملية للنقل �لربي �ص ذ م م  .
درهم   )104،125.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
نتيجة �الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
 _  KR25H على �ل�شيارة رقم ) 28539/ نقل عام / دبي( من نوع ) كاتو
ر�فعة بعجالت ( موديل )1989( �للون )حليبي �خ�شر(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27143 (
�ملنذر   :  م�شرف �لهالل   �ص.م.ع.
�ملنذر �إليه  : ر�فت �شالح �شعيفان .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )41،822.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 87116/ خ�شو�شي / �لفئة N / دبي ( من نوع ) بيجو 208  
_ �شالون ( موديل )2015  ( �للون ) �حمر(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2019/27140 (
�ملنذر   :  بنك دبي �الإ�شالمي  �ص.م.ع.

�ملنذر �إليه  :  ن�شال كمال �لدين جودت   .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )32،894.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 39109/ خ�شو�شي / �لفئة B / عجمان ( من نوع ) تويوتا 
ياري�ص  _ هات�شباك ( موديل )2015  ( �للون ) ف�شي(  و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3389  جتاري جزئي
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �شعيد  علي  نا�شر  1-�شعيد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
وميثله:جابر  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �ال�شالمي  �الم���ار�ت  �ملدعي/م�شرف 
ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )640127.37( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�مل��و�ف��ق:2019/11/17 �ل�شاعة:08:30 �ص  �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1841 ل�صنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليه/ 1- بان جلوبال �لتجارية  2- �نيل كابور �شايند��ص كابور

3- �شاجنيف مالهوتر�فيد بر�كا�ص  4- �بي�شيك كابور ر�كي�ص كابور 
حكما  بحقكم  ��شدرت  قد  �الإبتد�ئية  �الحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالز�م  جزئي  جت��اري   2018/1099 رقم  �لق�شية  يف   2018/12/19 بتاريخ 
30163081 درهم باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ 2017/8/3 وحتى متام 

�ل�شد�د.  ل�شالح �ملحكوم له/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع 
وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه �عاله، لذ� يتوجب 
تخلفك عن  ح��ال  ويف  للن�شر.   �لتايل  �ليوم  تاريخ  يوما من   15 خ��الل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم 

�حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لنظر �لق�شية يف غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2019/3847 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة �بوظبي للزيوت �لنباتية - ذ م م  
�لرحمانية  )�شركة  حاليا  للتموين  هايباور  �شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
للتموين �شابقا( حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )14.650( درهم مع �لفائدة �لقانونية 
تزيد  �ال  على  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   ٪5 بو�قع 
وثالثمائة  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  به  �ملق�شى  �ملبلغ  ��شل  على  �لفائدة 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�ص ما عد� ذلك من طلبات.  
 اإدارة اخلدمات الق�صائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/1418 جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يه �ن �شي للمقاوالت - �ص ذ م م 2-�ل�شركة �خلليجية لال�شتثمار�ت �لعامة - �ص 
م ع 3-و�شل للعقار�ت - ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �لبحار �ل�شبع للتجارة - ذ م 
م وميثله / �أمل عمري �ل�شبيعي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �أوال / �لق�شاء وب�شفة م�شتعجلة 
وذل��ك حلني  �ملدعية  �ملبالغ �ىل  غري  ووق��ف �شرف  دب��ي  �لتنفيذ 2016/3275 جت��اري  �إج���ر�ء�ت  بوقف 
�مل��وؤرخ يف  �لرهن  �لق�شاء ببطالن ت�شجيل  ثانيا /   ، بات ونهائي  �ملاثلة بحكم ق�شائي  �لدعوى  �لبت يف 
�لثانية ل�شالح �ملدعي عليه �الأول وعدم �شحته ونفاذ يف  2018/3/20 �ل�شادر من �ملدعي عليها �الأوىل 
مو�جهة �ملدعية. ثالثا / �لق�شاء مبنع تعر�ص �ملدعي عليها �الأوىل �لقانوين للمدعية يف ملف �لتنفيذ 
رقم 3275 ل�شنة 2016 جتاري و�لز�مها برد ما يتم �شرفه لها من مبالغ مودعة يف ملف �لتنفيذ ل�شالح 
�ملدعية. و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2019/11/3 
�ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/3971 جتاري جزئي 
مديرها  ميثلها  �آي(  يف  )بي  ليمتد  �نف�شتمنت  بروبرتيز  عليه/1-مار�ص  �ملدعي  �ىل 
�ل�شيد/ ديف مير� ، هندي �جلن�شية - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �نوفا 
خلدمات �إد�رة �ملن�شات - �ص ذ م م وميثله / حممد عبد�هلل حممد �لعامري - قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 222.012 درهم و�لذي هو عبارة عن ر�شوم 
خدمات �لربج �لعائد جلمعية �ملالك �ملذكورة �أعاله باالإ�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية 
بالر�شوم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  بو�قع 12٪ من 
  2019/11/14 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1495 جتاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه /1- �ل�شركة �ملتحدة للعلب - �ص ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك دبي �لتجاري - �ص م ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
وخم�شمائة  مليونا  ع�شر  �ربعة   )14.501.402.31( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان 
ت��اري��خ 2019/9/25  و�ث��ن��ان دره��م��ا وو�ح���د وث��الث��ون فل�شا كما يف  �ل��ف و�ربعمائة  وو�ح���د 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ 2019/9/25 وحتى تاريخ رفع �لدعوى ومن تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة لتعلق �لدعوى 
لها جل�شة يوم �الحد  �ملحاماة. وح��ددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  و�لر�شوم  بدين جتاري 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �ص  �ملو�فق 2019/11/3 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/3327 جتاري جزئي                 

�ىل �ملدعي عليه /1- �ملون لتجارة �ملعادن - �ص ذ م م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �لعبا�ص لل�شفريات - �ص ذ م م  وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها  �ل�شام�شي - قد 
و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )17840 دره��م(  بان 
�لتام و �شمول �حلكم  �ل�شد�د  �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 2016/11/20 وحتى 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/10/8 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/149 بيع عقار مرهون
ذ  �لهند�شية �ملحدودة �ص  �ملنفذ �شدهم/1- �شتيو�رت �الن مالكدونالد 2- �شاملرز  �ىل 
م م - ب�شفتها �ل�شركة �ملدين �ال�شلي 3- نكو �نرنا�شيونال )فرع دبي( )فرع �شركة 
�ن  �القامة مبا  �ال�شلي - جمهويل حمل  �ملدين  �ل�شركة  ب�شفتها  م  م  ذ  �ص  �جنبية( 
جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   / وميثله  م(  )����ص.  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ/  ط��ال��ب 
�ل�شام�شي- قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2019/10/22  �عالنكم ل�شد�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )11000000( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف 
�ملادة 295 من  �ملز�يدة وفقا لن�ص  �لعقار حمل �لرهن بطريق  �أعاله و�إالبيع  �لتنفيذ 
قانون �الجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �ر�ص - �ملنطقة : �ل�شفوح �الأوىل - رقم �الر�ص 

: 159 - �مل�شاحة : 736.66 مر مربع(.   
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شركة/ �أي�ص بوك�ص فور ميديا �أند ماركتنج منطقة حرة )�ص ذ م م( ، )رخ�شة 

رقم 91947(  و�لكائنة ب���� دبي ميديا �شيتي ، دبي دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه �ل�شركة �ملذكورة يف �عالن قر�رها 

للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�ص �الإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 
2019/10/25 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة. 

وفقا لذلك ، تهيب �ل�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى 
مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن عن 

طريق �لربيد �مل�شجل �و �الت�شال ب :  �ل�شيد : روبن فيليب  
��شم �ل�شركة : �يه �أند �أيه و�شركاه - �ص ذ م م    

�ص ب : 32925 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة. ،  هاتف رقم : 0563227878  
robin@aaconsultancy.ae :  لربيد �اللكروين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرة �ال�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5076   تنفيذ جتاري  
�القامة  نبي لو جمهول حمل  م��روت  ���ش��ده/1- فريدون  �ملنفذ  �ىل 
م ح وميثله /  م   - للتجارة  �إم بي  �ت�ص  �لتنفيذ/�شركة  �ن طالب  مبا 
�شاره �شاه بيك حممد �لبلو�شي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )53165( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3940 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- نيو �شن ر�يز لالعمال �لفنية - �ص ذ م م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فقري بخ�ص بري بخ�ص وميثله / 
يو�شف �حمد علي �آل علي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17309( درهم �ىل طالب 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4744   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ملهذب لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �ص ذ م م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة �ل�شعفار للنقليات -  ذ 
م م وميثله/عبد�لكرمي جودت عبد�هلل �إ�شتيتيه - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )54327( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4777 تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - �ل�شباحة  �حو��ص  ملقاوالت  �الم��ازون  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/عبد�لعزيز عبد�هلل  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لغرير - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )79348( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : دي �ستري للتجارة العامة - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك ميد��ص �ر �ي �ف ليمتد - بردبي - برج خليفة - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 677646 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  �القت�شادية بدبي  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 1103518 مبوجب هذ� 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دبي بتاريخ 2019/9/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/16 وعلى 
اليفيت فري�ست لتدقيق  �إىل �مل�شفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عر��ص  من لديه 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 301 - ملك فاطمة حممد �حمد عبد�لرحمن �ملهريي - 
ديرة - �ملرر - هاتف : 4504761-04 فاك�ص : 2529866-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : اليفيت فري�ست لتدقيق احل�سابات
 - �ملهريي  �لعنو�ن : مكتب رقم 301  ملك فاطمة حممد �حمد عبد�لرحمن 
ديرة - �ملرر - هاتف : 4504761-04 فاك�ص : 2529866-04  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
دي �ستري للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/9/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/16 وعلى 
�لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ص  من لديه 
و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اإعالن بالن�صر حل�صور اجتماع اخلربة واملعاينة رقم 2 

ق�صية 2019/1587 مدين كلي - حمكمة عجمان الإبتدائية  
�ل�شادة / �ملدعي عليها : �شركة ��شالم للعقار�ت - ذ م م - هاتف : 067401044 

�ملدعي : حممد عبد �لقادر حممد �بر�هيم 
عطفا على �لق�شية و�ملو�شوع �أعاله وبعد تعرث �لتو��شل معكم بكل �لطرق فهذ� 
�إعالن بالن�شر حل�شور �جتماع �خلربة و�ملعاينة رقم 2 وذلك يف يوم �الإثنني �ملو�فق 
حمكمة  يف  �الجتماعات  قاعة  يف  وذلك  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  عند   2019/11/4
عجمان ثم بعدها يتم �الإنتقال للموقع من �أجل �جر�ء �ملعاينة وذلك يرجى �ح�شار 

�ثبات �ل�شخ�شيات وكل �مل�شتند�ت �ملطلوبة لدفاعكم ولكم �ل�شكر.   
اخلبري الهند�صي  املنتدب 
حازم يحيى عّبارة  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

ق�صية رقم 2019/2881 

 - �لعمالية  �أبوظبي  �إىل حمكمة  يرجى �حل�شور 
��شتئناف يف �لدعوى 2019/2881 - عمايل - م - ر 
 - �ص - �أ ظ - بتاريخ 2019/11/6 �ل�شاعة 10.00 �ص  
��شم  �ملدعي فاليا بيديكال كونهي حممد - �لهند  

�ملدعي عليه مطعم وكافترييا �شميم 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5543   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شتل للدعاية و�الإع��الن - �ص ذ م م 2-�شكينه �ن�شار 
علي قا�شم علي عبد�هلل 3-مي�شم ��شماعيل جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ فيوجن فايف لالعالنات - �ص ذ م م وميثله / عبد�لرحمن 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ملطوع  حممد  ح�شن 
�ىل  بالت�شامن  دره��م   )1344464( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4842 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- م���اج 5 دي دب��ل��ي��و ���ش��ي - ���ص ذ م م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هاي �إند للعقار�ت - �ص ذ م م 
وميثله / حممد عبد�هلل حممد �لعامري - قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)1157215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4610 تنفيذ جتاري  
�ملنفذ ���ش��ده/1- غر�ند تيك )���ص ذ م م( جمهول حمل �القامة  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله / حممد 
عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )783109.01( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   حماكم دبي البتدائية
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/511  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �شده/1- كيلي ماري هودجكني جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
جودت  عبد�لكرمي   / وميثله  م  م  ذ  �ص   - للعقار�ت  كري�شنت  �لتنفيذ/د�ماك 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ��شتيتيه  عبد�هلل 
�ملبلغ  بدفع   ، كلي  عقاري   354/2019 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  بتنفيذ 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )2866053( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5051   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- فريج �لرفهية �لعاملية - �ص ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شوت�شي بارك - �شركة م�شاهمة وميثله 
�أق����ام عليك  �ل��غ��اف��ري - ق��د  �ل�����ش��اي��غ  ���ش��امل  / �شعيد حم��م��د ع��ب��د�هلل 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )4106343(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/5194  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- منى �حمد عبيد عبد�هلل �الخ�شر �ل�شحي - جمهول 
م�شاهمة  �شركة   - �مل�شرق  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
عليك  �أق��ام  قد  �ل�شباغ   يو�شف  عبد�لعزيز  �حمد  / منى  عامة وميثله 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)2177359.17( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3622  تنفيذ عمايل 
م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ص   - للمقاوالت  ب��رمي��ري جلف  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد عو�ص عبد�لقادر بيلى وميثله / ح�شن 
عبد�هلل حممد �لعبدويل - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )57324( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
�ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   5290 مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة.  خزينة 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/3733  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-لوؤلوؤة �جلزيرة لنقل �ملو�د بال�شاحنات �لثقيلة �ص.ذ.م.م 
�أقام  �ل�شعفار للنقليات ذ.م.م قد  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  مو�شوعها  �لدعوى  عليك 
من   ٪12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��ف��و�ئ��د  م��ع  دره��م   )173.348/20( وق���دره  مبلغا 
�لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات  �ل�شد�د  تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ملو�فق:2019/11/13  �الربعاء  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل 
�ل�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2019/1682  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  خليفة  حممد  حممد  ف��د�  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2019/7/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ح�شني  �لطاف  �ي��وب  مديرها/خ�شر  وميثلها  م.د.م.����ص  كار  �يه  رنت  ل�شالح/�نديغو 
و�نتاىل و�ال بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )�شبعة ع�شر �لف و�ربعمائة 
وث��الث��ني دره����م( و�ل��ف��ائ��دة �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��و�ق��ع 9٪ م��ن ت��اري��خ �ال���ش��ت��ح��ق��اق �حلا�شل 
مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  يف:2018/1/30 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   

اعالن حكم بالن�صر
                        يف  الدعوى رقم 2019/1865  جتاري جزئي

لينيكا  ماهي�ص  وميثلها  ذ.م.م   - ح��رة  منطقة   - ئ��ي  �ي��ه  ت��ي  �ي  ����ص  �أي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه  فايدياناثان  �ينيكا  ماهي�ص   -2 �ل�شركة  مدير  ب�شفته   - فابدياناثان 
�شركة �ي ��ص �ي تي �يه ئي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/7/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�نريري�ص �شي�شتم�ص 
للتجارة �ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/بويا بار�شافر بالز�م �ل�شركة �ملدعي عليها �الوىل �ن ت�شدد 
تاريخ رفع  �ليه فائدة ب�شيطة قدرها 9٪ من  للمدعية مبلغا وقدره )572.151( درهم م�شافا 
بامل�شاريف  �ملدعي عليها �الوىل  �ل�شد�د و�لزمت  �لدعوى �حلا�شل يف 2019/1/24 وحتى متام 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة  ما عد�  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  دره��م مقابل  ومبلغ خم�شمائة 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن  �ليوم  �عتبار� من  �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2019/357  جتاري كلي
�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد دروي�ص جابر علي �شيفان جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/6/26  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
مبلغ  للمدعني  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل��زرع��وين  علي  عقيل  ل�شالح/حممد 
�ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 بن�شبة  �لقانونية  وبالفائدة  دره��م   )4.000.000( وق���دره 
يف:2007/12/9 وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 1000 درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر

                يف  الدعوى 2019/342  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-ديباك و�دو� �شاتي�ص كومار و�دو� جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملتظلم /زيد�ن للتجارة �لعامه ���ص.ذ.م.م وميثله:بدر عبد�هلل خمي�ص 
عبد�هلل قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله مو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر 
يف �الم��ر على عري�شة رق���م:2019/736 جت��اري �خلا�ص و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ص    08.30 �ل�����ش��اع��ة   2019/11/10 �مل���و�ف���ق  �الح����د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة �حل�شوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/10687  عمايل جزئي
دبي  ف��رع   - ذ.م.م  �ملعدنية  ل��الن�����ش��اء�ت  �خلليج  1-ح��دي��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ف���ر�ز ع��زي��ز �لرحمن ق��د �أق���ام عليك 
درهم(   5584( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB198235884AE:ل�شكوى� رقم 
�ملو�فق 2019/11/26 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
       مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر

                يف  الدعوى 2019/392  نزاع تعيني خربة جتاري
�ىل �ملتنازع �شده / 1-��شل �ملعايري لتدقيق �حل�شابات �شابقا - حممد �خل�شر 
لتدقيق �حل�شابات حاليا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتنازع /مكتب �لقرق 
و�ملطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون قد �قام عليك �لدعوة ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  �ملدعي  �لز�م  بندب خبري متخ�ش�ص مع  �ملطالبة 
�ل�شاعة   2019/11/5 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة  �تعاب 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�شلح  مبكتب  �ص   08.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل  .
رئي�س ال�صعبة 

     حماكم دبي 
الت�صويات   الودية 

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن قرار بالتنفيذ

                         يف الدعوى رقم  2014/707 تنفيذ مدين  

جمهول  ب��خ��اري   ن���وري  حممد  �شامي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد بن علي بن �شعيد 
عبد�هلل  جا�شم  عبد�لعزيز  �حمد   / وميثله  �لغامدي  ط��ري�ن 
ك�شو�ين - قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2019/10/10 

�خطاركم باال�شتمر�ر يف �جر�ء�ت �لتنفيذ.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1036 تنفيذ �صرعي  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيد فرحان عزيز ر�شوى  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�لتنفيذ/�يروم ر�شا زيدي وميثله / �شامي �شامل حممد جا�شم �ملدفع  طالب 
�حلكم  بتنفيذ  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   -
�ل�شادر يف �لدعوى رقم:2017/1392 �حو�ل نف�ص م�شلمني وقد �شدرة مذكرة 
مالية بوجود مبلغ مر�شد وقدره )124232( درهم حتى نهاية �شهر �شبتمرب 
2019 وعليه مبوجب قر�ر �لقا�شي يتم �العالن.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 7 �أيام 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2019/1576  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- رحمت �هلل ظفر �هلل جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/8/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 

و�نتاىل  ح�شني  �لطاف  �ي��وب  مديرها/خ�شر  وميثلها  م.د.م.����ص  كار  �يه  رنت  �نديغو 
و�ال بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )ت�شعة �الف و�شتمائة وو�حد درهم 
�ال�شتحقاق �حلا�شل  تاريخ  بو�قع 9٪ من  �لقانونية  و�لفائدة  و�ربعني فل�شا(  وثالثة 
مقابل  درهم  �لف  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د  متام  وحتى  يف:2017/10/10 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 ف���ق���د �مل�����دع�����و/ ن���اغ���ار�ج���و 
��������ش�������اث�������اال ف�����ي�����ن�����ك�����ات�����ر�و 
�ل��ه��ن��د   �جلن�شية  ���ش��اث��اال، 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)n7848108(م�����������������������ن 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم  0505146610 

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / حممد ��شامه 
م�شر   ، ����ش���ي���د  ه�����ن�����د�وى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )20552619A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

 0529792708

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د �مل����دع����و/ حم��م��د ع���والد 
ح�����ش��ني حم��م��د مم���ت���از ع��ل��ي ، 
بنغالد�ص  �جلن�شية جو�ز �شفره 
 )BA0057088( رق�����م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ ي���������ش����رى 
�جل�������ز�ئ�������ر   ، ل����ق����م����و�����ش����ى 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   )176674299(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �جل���ز�ئ���ر  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �صفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأكتوبر  2019 العدد 12770 
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تقنية  ي�شتخدم  �جل��دي��د  �الختبار  �أن  �لباحثون  و�أو���ش��ح 
�حلم�ص  لفح�ص  �ل��ت��ايل  �جل��ي��ل  م��ن  �جل��ي��ن��ي  �لت�شل�شل 
�لنووي، بحثا عن عالمات كيميائية �شغرية توؤثر على ما 

�إذ� كانت �جلينات ن�شطة �أو غري ن�شطة.
ومتت جتربة �الختبار �جلديد على 3553 عينة دم، بينها 
بال�شرطان،  م�شابني  مر�شى  من  ماأخوذة  عينة   1530
ت�شخي�ص  يتم  مل  �أ�شخا�ص  م��ن  م��اأخ��وذة  �لعينات  وب��اق��ي 

�إ�شابتهم بال�شرطان وقت �شحب �لدم.
وت���األ���ف���ت ع��ي��ن��ات �مل��ر���ش��ى م���ن �أك����رث م���ن ع�����ش��ري��ن نوعا 
م��ن �ل�����ش��رط��ان، مب��ا يف ذل���ك ���ش��رط��ان �ل��ث��دي، و�لقولون 
و�لعنق،  و�ل��ر�أ���ص  و�مل��ع��دة،  و�مل����ر�رة،  و�مل����ريء،  و�مل�شتقيم، 
و�ل��رئ��ة، و���ش��رط��ان �ل���دم �ل��ل��ي��م��ف��اوي، و���ش��رط��ان �ملبي�ص، 

و�لبنكريا�ص.
وجنح �الختبار يف �حل�شول على �إ�شارة �شرطان من عينات 

�ل��ورم من  ن�شيج  ب�شكل �شحيح  وح��دد  �ل�شرطان،  مري�ص 
حيث بد�أ �ل�شرطان، يف ما يعرف بن�شيج �ملن�شاأ.

�أن  ي��ع��ن��ي  وه����ذ�   ،99.4% �الخ��ت��ب��ار  دق���ة  ن�شبة  وب��ل��غ��ت 
%0.6 فقط من �لنتائج ت�شري ب�شكل غري �شحيح �إىل �أن 

�ل�شرطان كان موجود�.
قدرته  يف  تكمن  �الختبار  خ�شو�شية  �أن  �لباحثون  ووج��د 
على حتديد �لنتيجة �الإيجابية لالإ�شابة بال�شرطان فقط 
�خل�شو�شية  وه��ذه  بالفعل،  م��وج��ود�  �ل��ورم  يكون  عندما 
كانت عالية، وكذلك قدرته على حتديد �لع�شو �مل�شاب، يف 

ما يعرف بن�شيج �ملن�شاأ.
ل��ل��ف��ري��ق، يبحث �الخ��ت��ب��ار �جل��دي��د ع��ن �حلم�ص  ووف��ق��ا 
�ل���ن���ووي ل��ل��خ��الي��ا �ل�����ش��رط��ان��ي��ة يف جم���رى �ل����دم عندما 

متوت.
وعلى عك�ص �خلزعات �ل�شائلة، �لتي تك�شف عن �لطفر�ت 
بال�شرطان  �ملرتبطة  �لتعديالت  من  غريها  �أو  �لور�ثية 
لالختبار  �جل��دي��دة  �لتقنية  ت��رك��ز  �ل��ن��ووي،  �حلم�ص  يف 
على تعديالت �حلم�ص �لنووي �ملعروفة با�شم جمموعات 

�مليثيل.
�لطبيعية ملجموعات  �الأمن��اط غري  �لك�شف عن  �أن  وتبني 
مليثيل ت�شري يف كثري من �حلاالت �إىل �الإ�شابة بال�شرطان 
�لور�ثية، وهو ما  �أكرث دقة من �لطفر�ت  ونوعه، ب�شورة 
�ملتاحة  �الختبار�ت  من  غريه  عن  �جلديد  �الختبار  مييز 

حاليا.
�إن  �أوك�شنارد  جيفري  �لدكتور  �لبحث  فريق  قائد  وق��ال 
�ل��ق��ائ��م��ة على  �مل��ق��اي�����ش��ات  �أن  ن��ت��ائ��ج �الخ��ت��ب��ار تك�شف ع��ن 
جمموعات �مليثيل تتفوق على �لطرق �لتقليدية لت�شل�شل 

�حلم�ص �لنووي، للك�شف عن �أ�شكال متعددة من �ل�شرطان 
يف عينات �لدم.

�الختبار  �أن  تظهر  �جل��دي��دة  �ل��در����ش��ة  نتائج  �أن  و�أ���ش��اف 

عن  بحثا  �الأ���ش��خ��ا���ص  لفح�ص  جم��دي��ة  و�شيلة  �جل��دي��د 
�ل�����ش��رط��ان و�ك��ت�����ش��اف��ه م��ب��ك��ر�، وه����ذ� مي��ّك��ن �مل��ر���ش��ى من 

�حل�شول على �لعالج �لفعال يف وقت مبكر من �الإ�شابة.

يحمل م��ر���ش��ى �ل����د�ء �ل�����ش��ك��ري ع��م��وم��اً م��ع��دالت �أع��ل��ى من 
�لربوتني �لدهني منخف�ص �لكثافة �أو )�لكول�شرول �ل�شيئ(. 
قد يقود هذ� �إىل تر�كم فائ�ص من �لدهون يف �ل�شر�يني. لهذ� 
لفحو�ص  باخل�شوع  �ملر�شى  ه��وؤالء  �الأط��ب��اء  ين�شح  �ل�شبب، 
�لتوجيهات  �ل���دم.ت���و����ش���ي  يف  �ل��ك��ول�����ش��رول  مل��ع��دل  دوري�����ة 
�حلالية �ملر�شى بعدم تناول �أي طعام �أو �شر�ب، با�شتثناء �ملاء، 
عدد�ً  لكن  �لنتائج.  �لتاأثري يف  عدم  بهدف  �ل��دم  قبل فح�ص 
تكون  ه��ذه �خلطوة قد ال  �أن  �إىل  ي�شري  �لدر��شات  �أك��رب من 
�شرورية، حتى �أنها قد تكون م�شرة يف بع�ص �حلاالت.يفيد 
بحث جديد قاده خرب�ء من جامعة والية مي�شيغان يف �إي�شت 
الن�شينغ �أن �ل�شوم قبل �خل�شوع لفح�ص معدل �لكول�شرول 
يف �لدم قد يوؤدي �إىل �رتفاع �ل�شكر يف �لدم يف حالة مر�شى 
�ل�شلفونيليوريا  �أو  �ل�شكري �لذين ياأخذون �الإن�شولني  �لد�ء 
توؤثر  �ل��ث��اين(.ق��د  �لنمط  من  �ل�شكري  �ل��د�ء  ل�شبط  )دو�ء 
�لدولية لعلم  �أخ��ري�ً يف �ملجلة  ُن�شرت  �لتي  هذه �الكت�شافات، 

�لغدد �ل�شماء، يف ن�شيحة �الأطباء ملر�شى �لد�ء �ل�شكري.

تناول الطعام

�ل�شكري  �ل�����د�ء  ي��ع��ان��ون  525 م��ري�����ش��اً  �ل��ف��ري��ق م���ع  ع��م��ل 
و���ش��ارك��و� يف و�ح���دة م��ن جتربتني �شريريتني يف جم��ال علم 
�لغدد �ل�شماء يف مي�شيغان. طلب �لعلماء �إىل �مل�شاركني ملء 
َمن  �شوى  �العتبار  يف  ي��اأخ��ذو�  ومل  �شفحتني،  م��ن  ��شتبانة 
قدمو� �لبيانات �ملالئمة كافة.عقب حتليل �ملعلومات، �كت�شف 
عر�شة  �أك��رث  يكونون  �ل�شكري  �ل���د�ء  مر�شى  �أن  �لباحثون 
لنق�ص �شكر �لدم على �لطريق نتيجة �ل�شوم �إذ� �شامو� قبل 

�خل�شوع لفح�ص �لدم.
يف حالة نق�ص �شكر �لدم على �لطريق نتيجة �ل�شوم، ي�شبح 
معدل �ل�شكر يف �لدم متدنياً جد�ً، �أقل من 70 مليغر�ماً يف 
�لدي�شيلر، ما يوؤدي �إىل �الإغماء، وت�شو�ص �لذهن، و�لدو�ر. 
وقد يجعل ذلك �ملري�ص عر�شة حلو�دث تهدد حياته �إن كان 
�شيخ�شع  حيث  �ل��ع��ي��ادة  �إىل  �ل��ط��ري��ق(  )على  �ل�شيارة  يقود 

للفح�ص.
تقرير  على  �أ���ش��رف  �ل��ذي  �لباحث  �لد�شوقي،  �شالح  يو�شح 
باالهتمام  حت��ظ��ى  ال  م�شكلة  �ل���دم  �شكر  )ن��ق�����ص  �ل��در����ش��ة: 
�ل�شكري  �ل���د�ء  �آخ���ر يف مر�شى  �إىل  ن��ر�ه��ا م��ن ح��ني  �ل��ك��ايف 
وجبة  تفويتهم  بعد  دم  لفح�ص  للخ�شوع  يح�شرون  �لذين 

�لفطور(.
�ل�شكري من دون  �لد�ء  دو�ء  �أخذ  �ملري�ص  ي�شيف: )يو��شل 
�أن يتناول �لطعام، ما يوؤدي �إىل تر�جع معدالت �ل�شكر يف دمه 
ويعر�شه لنوبة نق�ص �شكر يف �لدم �أثناء �لقيادة من �ملخترب 

�أو �إليه ويهدد حياته وحياة �آخرين(.
لتفادي  �لطعام  )ت��ن��اول  �جلديد  )�شعارنا  �لد�شوقي:  يتابع 
تذكري  بغية  �ل�شوم(،  نتيجة  �لطريق  على  �ل��دم  �شكر  نق�ص 

�ملر�شى بهذ� �خلطر ودفعهم �إىل تناول �لطعام(.

�سرورة تعديل التوجيهات
تناول  �أن  �ل��ي��وم  ي��درك��ون  خ��رب�ءن��ا  �أن  �إىل  �لد�شوقي  ي�شري 
�لدم  يف  �لكول�شرول  معدل  لفح�ص  �خل�شوع  قبل  �لطعام 
ال يوؤثر على �الأرجح يف �لقيا�شات �ملطلوبة. لذلك، قد يكون 
تناول وجبة قبل �لتوجه للخ�شوع للفح�ص �أف�شل من �ل�شوم 

ورمبا فقد�ن �لوعي على �لطريق �إىل �ملخترب.
ترجع  �لدم  لفحو�ص  قبل �خل�شوع  �ل�شوم  فكرة  �أن  ي�شيف 
�إىل جمموعة بالية من �لتوجيهات تعود �إىل �شبعينيات �لقرن 
�ملا�شي، علماً باأن �خلرب�ء يف كند� ومعظم �لدول �الأوروبية ما 

عادو� يعتمدونها.
�مل�����ش��ارك��ني يتلقون  % م��ن   35 �أن  �ل��در����ش��ة  ن��ت��ائ��ج  ُت��ظ��ه��ر 
�لطريق  على  �ل��دم  �شكر  نق�ص  تفادي  كيفية  ب�شاأن  �لن�شائح 
ن��ت��ي��ج��ة �ل�������ش���وم ق��ب��ل �ل���ت���وج���ه ل��ل��خ�����ش��وع ل��ف��ح�����ص معدل 
�ملر�شى،  )ن�شجع  �لد�شوقي:  �لدم.يو�شح  يف  �لكول�شرول 
�لذين ُيطلب �إليهم �خل�شوع لفح�ص يف �ملخترب، على �شوؤ�ل 
عما  كذلك،  كان  و�إذ�  �شرورياً،  �ل�شوم  كان  �إذ�  عما  طبيبهم 

�إذ� كان عليهم مو��شلة �أخذ �أدوية �لد�ء �ل�شكري خالل فرة 
�ل�شوم نظر�ً �إىل �لتبدالت �لتي تطر�أ على معدالت �ل�شكر يف 
)تناول  �شعار  �ل�شريرية  �ملمار�شات  )تتجاهل  دمهم(.يختم: 
�لطعام لتفادي نق�ص �شكر �لدم على �لطريق نتيجة �ل�شوم(. 
ون�شعى �إىل ت�شليط �ل�شوء على هذه �مل�شكلة وتثقيف �الأطباء 
�لد�ء  �أدوي���ة  تناول  �أث��ن��اء  �ل�شوم  عو�قب  عن  �أك��رث  و�ملر�شى 

�ل�شكري(.

الـــــداء ال�صكـــــري.. ال�صــــوم 
قبل فحــــ�ض الــــدم م�صـــــّر

اخل�سوع  قبل  املري�ض  الأط��ب��اء  ين�سح 
لفح�ض معدل الكول�سرتول يف الدم بال�سوم 
النتائج  على  احل�سول  بغية  �ساعات  ب�سع 

الأكرث دقة. 
لكن درا�سة جديدة ُتظهر اأن هذه املقاربة 
مر�سى  حالة  يف  اأك��رث  م�سرة  تكون  ق��د 

الداء ال�سكري.

بقطرة دم واحدة.. اختبار جديد 
يك�صف عن 20 نوعا من ال�صرطان

قال باحثون اأمريكيون اإنهم طوروا اختبار دم جديدا ميكنه الك�سف عن ع�سرين نوعا من مر�ض 
ال�سرطان بدرجة عالية من الدقة تزيد على %99.

الدرا�سة اأجراها باحثون مبعهد “دانا فاربر” لل�سرطان بالوليات املتحدة، وعر�سوا نتائجها 
يف موؤمتر اجلمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي، الذي يعقد يف الفرتة من 27 �سبتمر/اأيلول 

اإىل الأول من اأكتوبر/ت�سرين الأول 2019، مبدينة بر�سلونة الإ�سبانية.
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حقق جناحا كبريا يف جمال التجارة الإلكرتونية وكرمته العديد من اجلهات العاملية

اأن�صف اأ�صرف.. �صحفي هندي طموح ميتلك »British Herald« الربيطانية

  يف افتتاح معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب

  من�صورات القا�صمي حتقق منجزا ثقافيًا للقراءة واملعرفة

يتحدث �أ�شرف بفخر عن �أ�شوله 
�لهندية قائال: لقد كانت �لهند 
�ال�شتعمار  حت���ت  وم��و�ط��ن��وه��ا 
�لربيطاين لعدة قرون وبالرغم 
�لهند  ��شتطاعت  فقد  ذلك  من 
ك���ب���رية،  �إجن�����������از�ت  حت���ق���ق  �أن 
و�أثبت عدد من �لهنود تفوقهم 
وباعتباره   ، ك��ث��رية  جم���االت  يف 
�أح��د ه��وؤالء �ملميزين فقد جنح 
�شحفية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �م��ت��الك  يف 
م����ع����ت����م����دة وم������ع������رف ب����ه����ا يف 
بريطانيا. م�شيفا: �أن ما حققه 
يحتذى  �أن  يعد من��وذج��اً ميكن 
�أي  لالأ�شخا�ص �لطموحني من 
كانت  ، ومهما  �ل��ع��امل  م��ك��ان يف 
الغتنام   ، �ل��ث��ق��اف��ي��ة  خلفيتهم 
م�شتقبلهم  ور�����ش����م  �ل���ف���ر����ص 

باأيديهم وعقولهم و�إر�دتهم.
ل�شبكة  مالك  ا  �أي�شً ه��و  �أ���ش��رف 
ك��و���ش��ني ه���ري�ل���د، وه���ي �شركة 
�إع����الم����ي����ة وع�����الم�����ة جت���اري���ة 
خ��ا���ش��ع��ة الأف������ر�د ع��ائ��ل��ت��ه منذ 

•• د.حممود علياء- ال�صارقة 

�لفعلي  �ل��ع��م��ر  وه���و  تاأ�شي�شها،  م��ن  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  ب��ع��د 
وتوزيع  بن�شر  �ملتخ�ش�شة  �ل��د�ر    ،« �لقا�شمي  »ملن�شور�ت 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وموؤلفات  كتب 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى حاكم �ل�شارقة 

و�لتي  �للغات،  وبكل  وعاملياً،  وعربياً  حملياً  �لقر�ء  �إىل 
�ملو��شيع  خمتلف  يف  ع��ن��و�ن��اً  »���ش��ت��ني«  م��ن  �أك���رث  بلغت 
 ، �لذ�تية  �ل�شرية  وكتب  و�ل��رو�ي��ات  و�لتاريخية  �الأدب��ي��ة 
وبعد تز�يد �الهتمام باإ�شد�ر�تها �إثر تو�شع ح�شورها يف 
�التفاقيات  و�إب��ر�م عدد من   ، و�لعاملية  �لعربية  �ملعار�ص 
كم�شادر  وت��وف��ريه��ا  ملوؤلفيها  و�ملكتبات  �لن�شر  دور  م��ع 

و�ل�شري  �لتاريخ  �ملهتمني يف  و�لكتاب  للباحثني  ومر�جع 
و�لرو�ية و�مل�شرح و�الأدب عموماً .

لقد ر�فقت » من�شور�ت �لقا�شمي » م�شروع �ل�شيخ �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي �ل��ث��ق��ايف، ف��ر���ش��م��ت م��ن خ���الل ذلك 
خريطة طريق الإمتام �أهد�ف ومفرد�ت  �مل�شروع،  وبف�شل 
روؤيته �شموه �مللهمة و�إطالق �مل�شاريع و�ملبادر�ت �ملبتكرة 

ملوؤ�ش�شات �الإمارة �لثقافية و�ملعرفية، و��شلت »من�شور�ت 
تر�شيخ  �مل�شروع �حليوي  لهذ�  �ل�شرعي  �البن  �لقا�شمي« 
كي  وقر�ئه،  ونا�شريه  و�الحتفاء مبوؤلفيه  �لكتاب  مكانة 
ي�شتمر يف تعزيز مكانة �لقر�ءة بني جميع فئات �ملجتمع، 
ويرتقي ب�شناعة �لن�شر يف دولة �الإمار�ت و�ملنطقة، وهو 
ما جعل �الإمارة عا�شمة للكتاب، ووجهة لكل من يرغب 
�لكبري  بالعامل  و�ال�شتمتاع  �ل��ق��ر�ءة  متعة  �كت�شاف  يف 

و�لو��شع للكتب وكل ما يحيط بها.
قدمت  و�ل�����ش��رد،  و�ل�شعر  و�لفكر  و�اُلدب  �ل��ت��اري��خ  ففي 
موؤلفاً  �شتني   «  60  « م��ن  �أك���رث  �لقا�شمي«  »م��ن�����ش��ور�ت 
و�لبحوث  و�حل���ك���اي���ات  �الأف����ك����ار  رو�ئ������ع  م���ن  وع���ن���و�ن���اً 
�الآن  حتى  �لقا�شمي  �شلطان  �لدكتور  لل�شيخ  و�لدر��شات 
، كما ترجمت  كتب �شموه للعديد  من �للغات �الأجنبية 
ب��االإن��ك��ل��ي��زي��ة و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة و�الإي��ط��ال��ي��ة و�لهندية  ب����دء�ً 
 »119  « �أك��رث من  بلغ عددها  وق��د  و�لرو�شية وغريها، 
كتاباً ، �شاركت بها �ملن�شور�ت يف �ملعار�ص �لعاملية، و�أقامت 
لها ندو�ت وجل�شات مع مفكري، وباحثي، و�إعالمي هذه 
�تفاقيات  �ل���د�ر  عقدت  �أن  نتائجها  م��ن  وك��ان  �ل��ب��ل��د�ن، 
 ، �لعامل  يف  و�لن�شر  �لتوزيع  دور  من  �لعديد  مع  توزيع 
و�الأكادمييات يف  للمكتبات  ن�شخ منها  �إه��د�ء  �إىل  �إ�شافة 

عدة بلد�ن.
 40   « �أك��رث من   « �لقا�شمي  �أ�شدرت » من�شور�ت  كذلك 
من  �إ�شافة  للطباعة،  بكتبهم  تقدمو�  ملوؤلفني  عنو�نا   «
�ملوؤلفني �ملحليني و�لعرب ومن جميع �أرجاء �لعامل . فيما 
�شي�شهد معر�ص �ل�شارقة �لقادم للكتاب عر�ص » 119« 
�لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  ملوؤلفات  �الأجنبية  باللغات  عنو�ناً 

 « ك��ت��اب  منها   ، و�جل���دي���دة  �مل��ع��روف��ة  �لقا�شمي  �شلطان 
وم�شرحيات،   ، �لفرن�شي«  �مل�����ش��رح  خ�شبة  على  �ل��ت��اري��خ 
– رو�شي« ، د�ع�ص  �إنكليزي  �أمل��اين » �لنمرود »  هوالكو » 
و�لغرب�ء » فرن�شي _ ماليامل« ، �حلجر �الأ�شود » ماليام«  
�شم�شون �جلبار »رو�شي« ،�إ�شافة �ىل » 100« عنو�ن منها 

» 42 » عنو�ناً جديد�ً .

ي�����ش��ارك �مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
ملعر�ص  و�لثالثني  �لثامنة  �ل���دورة  يف 
تنطلق  �لتي  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة 
�ملقبل  نوفمرب   9 حتى  وت�شتمر  �ليوم 
وتنظمها وت�شرف عليها هيئة �ل�شارقة 
مبدينة  �إك�������ش���ب���و  م���رك���ز  يف  ل���ل���ك���ت���اب 

�ل�شارقة.
م�شاركته  خ��الل  م��ن  �ملجل�ص  وي��ه��دف 
رقم:  من�شة   ،5 رق��م  �لقاعة  بجناحه 
�لوعي  تعزيز  �إىل  �ملعر�ص  يف   N16
�لد�شتورية  �مل��ج��ل�����ص  ب��اخ��ت�����ش��ا���ش��ات 

�لت�شريعية و�لرقابية و�ل�شيا�شية.

�لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  و�أو�شح 
م�شاركة  �ن  للمجل�ص  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
�مل���ج���ل�������ص ت����اأت����ي ت���ن���ف���ي���ذ� ل����الأه����د�ف 
و�ملبادر�ت �لتي ت�شمنتها ��شر�تيجية 
 2021-2016 �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ملجل�ص 
�ال�شر�تيجي  �ل����ه����دف  وحت�����دي�����د�ً 
تعزيز  ي�����ش��ت��ه��دف  �ل�������ذي  �خل���ام�������ص 
�لفاعلة  �لتو��شل و�مل�شاركة �ملجتمعية 
م���ن خ���الل ب��ن��اء ���ش��ر�ك��ات ف��اع��ل��ة مع 
�جلهات ذ�ت �لعالقة لتبادل �ملعلومات 
و�لتو��شل  �ل�شر�كة  وتفعيل  و�ملعرفة، 
�مل��ج��ت��م��ع، ون�شر  ف���ئ���ات  م���ع خم��ت��ل��ف 

�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة و�ل��وع��ي مب�شرية 
على  و�إجناز�ته  و�خت�شا�شاته  �ملجل�ص 

�ل�شعيدين �لوطني و�لدويل.
�ل�شارقة  معر�ص  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
�أه��م معار�ص  �ل��دويل للكتاب يعد من 
�لدعم  وي���ج�������ش���د  �ل����دول����ي����ة،  �ل���ك���ت���ب 
�شاحب  ي���ول���ي���ه  �ل������ذي  �ل�����الحم�����دود 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى 
و�لفكر  ل��ل��ث��ق��اف��ة  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
و�الأدباء  و�لكتاب  و�ملبدعني  و�ملثقفني 
على  وي��وؤك��د  و�ل�����ش��ع��ر�ء،  �لفكر  ورو�د 

جد�رة �إمارة �ل�شارقة ومكانتها �ملميزة 
لت�شتمر »عا�شمة �لثقافة �لعربية.

�لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  و�أ���ش��ار 
�لوطني  �مل���ج���ل�������ص  م��ن�����ش��ة  �أن  �إىل 
�الحت������������ادي ت�������ش���ت���ه���دف م������ن خ����الل 
م�شاركتها يف معر�ص �ل�شارقة �لدويل 
مبختلف  �ملعر�ص  زو�ر  توعية  للكتاب 
ودور  باخت�شا�شات  �لعمرية  فئاتهم 
�لت�شريعي،  �الحتادي  �لوطني  �ملجل�ص 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، و�ل�شيا�شي  �ل��رق��اب��ي 
بني  �لتو��شل  و�أط���ر  نطاقات  تو�شيع 

�ملجل�ص وزو�ر �ملعر�ص.

املجل�ض الوطني الحتادي ي�صارك يف معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب

•• لندن-الفجر:

اأن�سف اأ�سرف �ساب هندي طموح واإعالمي مميز �سجل ا�سمه كواحد 
من اأبرز ال�سحفيني يف اململكة املتحدة.. دائما ما كانت لديه اأحالم 
كثرية ي�سعى لتحقيقها وما اأن يحقق اإجنازا حتى ي�ستعد لآخر حتى 
النجاحات  من  الرغم  وعلى  بالبنان  اإليه  ي�سار  اأعمال  رجل  اأ�سبح 
املتوا�سلة التي حققها يف عا�سمة ال�سباب اإل اأنه مازال على توا�سعه 
وفخره باأ�سوله الهندية ول يرى فيما و�سل اإليه �سوى خطوات نحو 

امل�ستقبل الذي ر�سمه لنف�سه.
كانت اآخر اإجنازاته منذ اأيام قليلة امتالكه موؤ�س�سة �سحفية عريقة 
يف بريطانيا وهي )British Herald( واحدة من النوافذ الرائدة 
عالمة  وه��ي  الإن��رتن��ت،  عر  واملعلومات  الأخ��ب��ار  تقدمي  ع��امل  يف 
 Herald Media Network ل�سركة  مملوكة  م�سجلة  جتارية 
اأ�سهمها  من   %  80 من  اأكرث  وب�سرائه  املتحدة،  اململكة   ،  Limited
اأ�سبح اأن�سف اأ�سرف ، ميتلك الآن احلقوق الرقمية والطباعية فيما 

يتعلق بالن�سخ الورقية، وكذلك املجلة الإلكرتونية.

من   1992 ع�����ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
�أح��م��د حممد  �شيخ  و�ل���ده  قبل 

�أ�شرف.
، رجل  �أ�����ش����رف  �أن�������ش���ف  �آم������ن 
�الأعمال �ل�شاب باأهمية �لتجارة 
عملية  ك��و���ش��ي��ل��ة  �الإل���ك���رون���ي���ة 
�مل��ال و�الأعمال  ناجحة يف ع��امل 
بقوة  �ملجال  ه��ذ�  فدخل  �لعاملي 

ك���ب���ري� يف زمن  وح���ق���ق جن���اح���ا 
لذلك  �جلميع  ب�شهادة  قيا�شي 
كرم كرجل �الأعمال �إاللكرونية 
يف �لعامل لعام 2008 ، من قبل

 )APEC( يف عام 2008. كما 
�إنديا جائزة  �أوف  منحته تاميز 
�أيقونة �لعالمة �لتجارية يف عام 

.2013

على  ح�����ش��ل   2017 ع�����ام  ويف 
يف   British Herald ح��ق��وق 
�مل���ت���ح���دة وب�����ذل جهد�  �مل��م��ل��ك��ة 
ك��ب��ري� حتى �أح��ي��اه��ا م��ن جديد 
وهو   .2018 ع��ام  و�أع���اده���ا يف 
ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �الآن 
ن��ت��ورك ليمتد  ه��ري�ل��د م��ي��دي��ا 
�لتجارية  �لعالمة  متلك  �لتي 

»British Herald«
�ل�شباب  غ���رف���ة  م��وؤ���ش�����ص  وه����و 
�الإلكروين  و�مل���درب  �لتجارية 
�ل�شابق وم�شت�شار �شبكة توظيف 
�ل�شباب �لتي جت�شد �ل�شر�كة بني 
�لدويل  و�لبنك  �ملتحدة  �الأمم 

ومنظمة �لعمل �لدولية.
بكلية  �ل��ت��ح��ق   2018 ع���ام  ويف 

قانون  لدر��شة  لل�شحافة  لندن 
ع�����ش��و يف  �الآن  وه����و  �الإع�������الم، 
و�الحتاد  لل�شحافة  لندن  نادي 
ور�ع  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  �ل����وط����ن����ي 

للمكتبة �لربيطانية.
قال  )�ل���ف���ج���ر(  ل����  ح��دي��ث��ه  ويف 
�أ�شرف: على مدى عقود تعلمنا 
�أهمية  ه�����ري�ل�����د  ب���ري���ت�������ص  يف 

�ل��ت��و����ش��ل م���ع �حل��ق��ي��ق��ة بدون 
�أو  ب��اجت��اه��ات  �ل��ت��اأث��ر  �أو  حت��ي��ز 
�أ�شبحنا  ل��ق��د  ف��ردي��ة،  م�شالح 
�لثقايف  �مل�شهد  يف  للثقة  رم���ز� 
حمتوى  ن����ق����دم  �ل����ربي����ط����اين 
�لتطور  م����ع  ل���ق���ر�ئ���ن���ا  ف����ري����د�ً 
�لرقمية  للتكنولوجيا  �مل�شتمر 

وزخم 

�أ�����ش����ك����ال �ل���ت���و�����ش���ل �جل���دي���دة 
هري�لد  بريت�ص  �شركة  تطورت 
للن�شر  متكاملة  ح��ل��وال  ل��ت��ق��دم 
�لرقمي لتحويل �لر�ث �لعظيم 
�إىل غد �أف�شل، و�شوف ن�شتمر يف 
تقدمي خدمة �إعالمية متو�زنة 
�لكاملة  �ل�شفافية  نهج  تعتمد 

لقر�ئنا.

عمدة لندن �سادق خان يتلقى ن�سخة من بريت�ض هريالد من ال�سحفي ان�سف اأ�سرف 

 اأكرث من   �ستني موؤلفًا وعنوانًا 
» 100« عنوان  منها  42 جديدًا 

وترجمة » 119« كتابًا 
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الأطفال،  ي�صتخدمها  اأعذار   4
وكيف تتعاملني معها

�إن كنِت �أماً، بالتاأكيد �شمعِت بالكثري من �الأعذ�ر �لتي يقّدمها لِك طفلك 
تربير  �أو  ج��دي��دة،  جتربة  خو�ص  ع��دم  �أو  مم��ّل��ة،  مهمة  �أد�ء  م��ن  للهروب 
�رتكابه خطاأ ما، و�الأعذ�ر هي طريقة ب�شرية للهروب من �ملو�قف �ل�شعبة، 
لذ� �أنِت بحاجة �إىل معرفة كيفية �لتعامل �ل�شليم مع �الأعذ�ر �لتي يقّدمها 
�أع���ذ�ر رئي�شة   4 �إل��ي��ِك  ل��ذ�،  ل��ِك طفلك، و�خل��ط��وة �الأوىل ه��ي معرفتها. 

ي�شتخدمها �الأطفال، وكيفية �لتعامل معها..
 

�لكفاية فيه  مبا  ذكياً  ل�شت  �أنا   -  1
عندما ي�شعر �لطفل �أنه �أقل من �أقر�نه، فقد ي�شتخدم هذ� �لعذر كطريق 

للهروب من �حلرج، �أو �ل�شعور بالغباء، �أو للهروب من تكر�ر �ملحاولة.
يف هذه �حلالة، فاإن طفلك يحتاج �إىل تعزيز ثقته بنف�شه، حيث �أن ��شتخد�م 
ب�شبب  رئي�ص  بنحو  حت��دث  �لتي  �لثقة  �نعد�م  من  نابعاً  يكون  �لعذر  ه��ذ� 
و�أقر�نه  طفلك  بني  �ملقارنة  �أ�شلوب  عن  �لتخّلي  �أواًل  عليِك  ل��ذ�  �ملقارنة، 
يف �ملدر�شة، �أو �أخوته، ثم �لتحدث �إىل �لطفل عن مو�هبه، و�الأ�شياء �لتي 
متيزه عن �أقر�نه، وت�شجيعه على �لركيز على �إمكانياته ومو�هبه ال جناح 

�أقر�نه.
 

خائف �أنا   -  2
ميكن �أن يكون �خلوف من �مل�شاعر �لوقائية، �أو ي�شتخدمه طفلك للهروب 

من جتربة جديدة، وغالباً يكون �لطفل خائفاً من �ملخاطرة.
ف��اإن دورك يقت�شي نزع �خل��وف من قلب طفلك، �شّجعيه على  �أّم،  والأن��ك 
�لتجربة  ه��ذه  �أن  و�أخ��ربي��ه  �مل�شتطاع،  ق��در  �جل��دي��دة  للخطوة  �ال�شتعد�د 
�جلديدة قد ت�شاعده يف تغيري حياته لالأف�شل، لذ� فاإن �لفر�شة ت�شتحق 

�ملخاطرة، و�خلوف يحرمه منها.
 

ذلك �أحب  ال   -  3
�لك�شل  �أجل تربير ك�شله، ولكن  �لعذر من  �لطفل هذ�  ي�شتخدم  ما  غالباً 
معادياً للنجاح، لذ� يجب �أن يتمتع طفلك باأخالقيات �لعمل، و�أال ي�شت�شلم 

للك�شل ويبتكر له مربر�ت.
��شاأيل طفلك عن هدف و�حد يرغب يف حتقيقه، �شاعديه يف �لتخطيط لهذ� 
�لهدف، �شعي خطو�ت و��شحة، ونقطة نهاية، هذ� يحّفزه على �لتخّلي عن 
�ملنزلية، ميكنك ربط  �الأعمال  بن�شيبه من  يتعلق  �الأم��ر  و�إن كان  �لك�شل، 
�أو �خلروج يف  �لتلفزيون،  �أعماله مبكافاآت حتفيزية، مثل م�شاهدة  �إجناز 

نزهة، هذ� يحّفز �لطفل ويدفع �لك�شل بعيد�ً عنه.
 

مبفردي هذ�  �أفعل  �أن  �أ�شتطيع  ال   -  4
يقّدم �لطفل هذ� �لعذر الأنه ال يجد د�فعاً ذ�تياً الإجناز �ملهمة �ملطلوبة منه. 
عّلميه عدم �العتماد على �الآخرين الإ�شالح م�شاكله، �لعمل �جلماعي �شيء 
�أن��ِك ت�شاندينه  �لفرد حتّملها بنف�شه، ذّكريه  ر�ئ��ع، ولكن هناك مهام على 

د�ئماً، ولكن عليه تنفيذ ما هو مطلوب منه.

العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 
- �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- �أبو �الأ�شود �لدوؤويل 

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 
- �لبحري و�أبو متام. 

وال�سلوى؟  املن  معنى  • ما 
- �ملن هو �لع�شل و�ل�شلوى هو طائر �ل�شمان 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  • متى 
- �شمم �أول كمبيوتر �إلكروين حقيقي يف �لعامل بجامعة بن�شلفانيا 

عام  1946م.
ظاهرة؟ اآذان  له  لي�ض  وملاذا  الثعبان  ي�سمع  • كيف 

- �لثعبان لي�ص له �آذ�ن ظاهرة ولكنه ي�شمع عن طريق موجات �ل�شوت 
�لتي يلتقطها ل�شانه ويرجمها الآذ�نه �لد�خلية 

�حلال  يف  قتلته  �الإن�شان  ع�شت  �إذ�  الأنها  �حليات  �خطر  من  حية  عن  عبارة  �لهندية  تعلم:�لكوبر�  • هل 
�العتد�ء  فكر يف  �إذ�  �أال  �حليو�ن  �أو  �الإن�شان  قتل  والتفكر يف  �لنا�ص  على  �العتد�ء  فهي ال حتب  ذلك  ومع 

عليها وهي كمعظم �لثعابني تعطي �لتحذير قبل �أن تفكر يف �لهجوم على عدوها 
�شنة   150 �ل�شلحفاة  تعلم:تعمر  • هل 
�أبي�ص  �حلقل  جر�د  دم  تعلم:لون  • هل 

�حليو�نات  �أذكى  هو  تعلم:�لدلفني  • هل 
نباتاً  ولي�ص  بحري  حيو�ن  تعلم:�الإ�شفنج  • هل 
�حلية  هي  �الإن�شان  �أعد�ء  �أعدى  تعلم:�أن  • هل 

�أ�شنانه  نهايات  على  مي�شي  �لبحر  تعلم:قنفذ  • هل 
�أكل بدون  يوماً   520 ميكث  �لعناكب  تعلم:بع�ص  • هل 

�أفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جو�نبها  جميع  من  حماطة  �الأفريقية  )لو�شوتو(  • مملكة 
و�لفو�كه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع �خل�شر�و�ت  �أعلى  • �لفلفل �حلار يحتوي على 

�الأخرى. 
لر.  �ألف   227 من  الأكرث   747 �لبوينغ  طائرة  وقود  خز�نات  • تت�شع 

عند  فقط   206 �إىل  ير�جع  �لعدد  ذلك  �أن  �إال   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  �الإن�شان  يولد  • عندما 
�لو�شول �إىل �شن �لبلوغ .

�سائد ال�سمك

األربعاء    30   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12770  
Wednesday   30   October   2019  -  Issue No   12770

الرتقال
فاكهة  �لربتقال  يعترب 
بالبوتا�شيوم  غ���ن���ي���ة 
و�ل���ك���ال�������ش���ي���وم، وه����ي: 
م��������و�د م���������ش����وؤول����ة عن 
وظيفة  وتعزيز  تنظيم 

�لقلب.
ي���ع���ت���رب �ل���ب���وت���ا����ش���ي���وم 
ه������ام������اً من  ع����ن���������ش����ر�ً 
عنا�شر �خللية و�شو�ئل 

�لدم،  و�شغط  �لقلب  �شربات  معدل  يف  �لتحكم  على  ت�شاعد  �لتي  �جل�شم 
فعندما تنخف�ص م�شتويات �لبوتا�شيوم، ت�شبح �شربات �لقلب غري طبيعية، 

يف حالة ت�شمى بعدم �نتظام �شربات �لقلب.
�لفالفونويد  �أن  حيث  �لعايل،  �ل��دم  �شغط  تنظيم  يف  دور  وللربتقال  كما 
�ملرتفع، فاملغني�شيوم  �ملوجود يف �لربتقال ي�شاعد على تنظيم �شغط �لدم 

�ملتو�جد فيها ي�شاعد يف �حلفاظ على �شغط �لدم.
وحمتوى �لربتقال �لعايل من �الألياف �لقابلة للذوبان يجعله مفيد� جد�ً 

يف خف�ص م�شتوى �لكول�شرول يف �لدم.
�لفالفينويدز  من  مركبات  على  )�للب(  �الأبي�ص  �لربتقال  ق�شر  يحتوي 
�لكول�شرول   " �لكثافة  منخف�ص  �لدهني  �لربوتني  خف�ص  على  ت�شاعد 

�ل�شيء".

ناعومي وات�ض لدى و�سولها حل�سور العر�ض العاملي الأول لفيلم »عر�ض ال�سباح« يف مركز لينكولن مبدينة نيويورك. رويرتز

عانى ر�شو�ن وهو �حد �شيادي �الأ�شماك من قلة �ل�شيد يف �ملنطقة �لتي �عتاد �أن ي�شطاد فيها فقرر �ن يذهب 
�إىل منطقة �أخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك والن �هلل رحيم بعباده فقد �أر�شل له �خلري �لكثري، فا�شطاد 
�شاألته  �لبيت  �مل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�شب كثري� من  �ل�شوق  �إىل  و��شطاد كثري� حتى تعبت �شبكته وذه��ب 

�لزوجة و�الأوالد عن حاله فحمد �هلل وقال �شاحكا: كان �شيدي �ليوم كمية وفرية من �ملال.
خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�شديقه �ن �أباه �ح�شر ماال كثري� ��شطاده من مكان ما على �لبحر فذهب 
�ل�شديق وحكى لو�لده فطمع �لرجل وقرر �ن ير�قب ر�شو�ن عله ي�شطاد ماال مثله ويف �ليوم �لثاين وبعد �ن 
�نتهى ر�شو�ن من �ل�شيد �لوفري ذهب �إىل �ل�شوق يف �لوقت �لذي ح�شر فيه �لرجل �لذي كان ير�قبه عن بعد 
وقال �شاأرمي �شبكتي رمبا يخرج �ل�شمك ماال، فرمى �شبكته لكنها خرجت بال�شمك فقط، فالقى به بعيد� ورمي 
�شبكته كرة �خرى و��شتمر على هذ� �حلال رمبا ي�شطاد ماال، لكنه ف�شل فذهب �إىل ر�شو�ن وقال له غا�شبا 
�شارخا من �ين ت�شطاد هذ� �ملال؟ فقال ر�شو�ن �شاحكا ��شطاده من �لبحر فعندما ��شطاد �شمكا كثري� و�بيعه 
يتحول �إىل مال وهكذ� ��شطاد �ملال، فانده�ص �لرجل من تلك �لعبارة وقرر �لعودة �إىل �لبحر لياأخذ �ل�شمك 
�أخ��ذه و�ن�شرف فوقف  �ألقى به على �ل�شاطئ ويبيعه فهو كثري جد� لكنه عندما و�شل، كان هناك من  �لذي 
لي�شطاد مرة �أخرى وحاول عدة مر�ت دون �ن ت�شتطيع �شبكته �ن متنحه ولو �شمكة و�حدة، وبات ليلته جائعا 
فقد �فرى على نعمة �هلل ورف�شها فعاقبه �هلل باجلوع لعدة �يام بعدها، ر�آه ر�شو�ن وقد ركع يف �مل�شجد يبكي 

وي�شتغفر �هلل وي�شتعيذ من �ل�شيطان �لرجيم �لذي �أكل ر�أ�شه وتركه جائعا هو و�أوالده .

كيف ي�صبح اجلنني يف ال�صهر التا�صع من احلمل ؟!
يف هذ� �ل�شهر يكتمل منو �جلنني، وي�شبح جاهز�ً للقدوم �إىل هذ� �لعامل، 
��شت�شاري  �حل���اج،  ع��ديل  �لدكتور  ووزن���ه.  بركالته  ج��د�  يزعجك  وق��د 

�لن�شاء و�لوالدة، يحكي عن كل ما تنتظرينه هذ� �ل�شهر.
يكون ح�شب  بقليل، فهذ�  �أك��رث  ك��ان  ول��و  �شم،   50 م��ن  �أك��رث  - طوله 

�لور�ثة طبعاً.
- وزنه يكون تقريباً 3 كيلوجر�مات، وهو �لوزن �لطبيعي.

- �الآن �أ�شبحت ب�شرته فاحتة، فال حتكمي على لونها مبجرد �لوالدة.
�لعامل  م��ن  يلتقطه  مب��ا  حتتفظ  وذ�ك��رت��ه  ع��ادي��ة،  بطريقة  يتنف�ص   -

�خلارجي.

�أ�شبح لديه �لرب�ز �الأ�شود �لذي �شيتخل�ص منه خالل �الأيام �الأوىل   -
من �لوالدة.

- و�أ�شبحت لديه �أظافر رقيقة �شفافة.
- �شوف تقل حركته، وي�شبح ر�أ�شه مك�شو�ً بال�شعر �لذي �شيت�شاقط بعد 

�لوالدة ويتغري.
- زوري طبيبك كل �أ�شبوع؛ للتاأكد من و�شعية �جلنني.

- مار�شي ريا�شة �مل�شي خالل هذ� �ل�شهر.
�لر�أ�ص  م���اء  ن���زول  �ح��ت��م��ال  وي�شبح  ك��اذب��ة،  رح��م��ي��ة  تقل�شات  ت��ب��د�أ   -

متوقعاً.


