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نق�ص فيتامني د ي�سببها  خماطر   4
الهرمونات،  ل��وظ��ائ��ف  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��غ��ذي��ات  م��ن  »د«  فيتامني  يعترب 
اإىل  نق�سه يف اجل�سم  وي��وؤدي  واملناعة.  العظام  وق��وة  الب�سرة،  ون�سارة 
جمموعة من املخاطر ال�سحية التي ل ينبغي ال�ستهانة بها. اإليك ما 

ي�سببه نق�ص فيتامني “د«:
كي  اأ�سا�سي  عن�سر  لأن��ه  العظام  على  “د”  فيتامني  نق�ص  ينعك�ص   *
م�ستوى  انخفا�ص  وي���وؤدي  الكال�سيوم.  امت�سا�ص  اجل�سم  ي�ستطيع 
خطر  وتزايد  الفقري،  العمود  واأعلى  اأ�سفل  يف  اأوج��اع  اإىل  الفيتامني 

الك�سور.
* الإح�سا�ص بالتعب و�سرعة الإرهاق من عالمات نق�ص فيتامني “د«.

وتزايد  امل��ع��ن��وي��ة،  احل��ال��ة  “د” ان��خ��ف��ا���ص  ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����ص  ي�سبب   *
الكتئاب.

* ت�ساقط ال�سعر من الآثار اجلانبية لنق�ص فيتامني “د” يف اجل�سم.
ال�سم�ص تعري�ص م�ساحات  “د” من  ويتطلب احل�سول على فيتامني 
من اجللد لأ�سعتها ب�سكل مبا�سر ولي�ص من وراء زجاج، اأو تناول عظام 
الأ�سماك، اأو ال�سلمون والتونة وال�سردين والألبان والبي�ص، كما يوجد 

الفيتامني يف نبات واحد فقط هو الفطر )امل�سروم(.

الريا�سة حتافظ على لياقتك وع�سالتك يف الكرب
ت�ساعدهم يف احلفاظ على  اإذ  امل�سنني،  باأهمية كربى عند  للريا�سة 
على  احل��ف��اظ  يف  ت�ساعدهم  كما  الع�سلية،  وال��ق��وة  البدنية  اللياقة 

اللياقة الذهنية وتعمل على حت�سني احلالة النف�سية واملزاجية.
واأو�سح مدرب اللياقة البدنية الأملاين فيليب مي�سر�سميت اأن ريا�سات 
ال��ه��وائ��ي��ة، وامل�سي  ال���دراج���ات  ال��رك�����ص، ورك����وب  م��ث��ل  التحمل  ق���وة 
الع�سا مثالية للم�سنني، وتفيد للقلب وال��دورة الدموية،  با�ستخدام 
وتعمل على حت�سني قدرة اجل�سم على بذل املجهود والتحمل ب�سكل 
باجلامعة  املُحا�سرة  غ��رت��ر،  ���س��ان��درا  اأو���س��ح��ت  جانبها  وم��ن  ع��ام. 
يعد  الع�سا  با�ستخدام  امل�سي  اأن  ال�سحية،  والإدارة  للوقاية  الأملانية 
دعماً  الع�سا  توفر  اإذ  املفا�سل،  يف  م�ساكل  من  يعانون  للذين  مثالياً 
التوازن  مهارات  حت�سني  على  الريا�سة  هذه  تعمل  كما  امل�سي،  اأثناء 
اأ�سارت هايكه �سرتاي�سر، عاملة الريا�سة بجامعة  والتنا�سق. وبدورها 
الهوائية يعد مثاليا للذين  الدراجات  اأن ركوب  اإىل  الأملانية،  ليبزغ 
يعانون من البدانة وال�ِسمنة املفرطة، نظراً لأن التحميل يكون على 
املفا�سل ب�سكل منخف�ص، بينما ل يعد ركوب الدراجات منا�سبا للذين 
مهارات  حت�سني  يف  ي��رغ��ب  َم��ن  ال��ت��وازن.وع��ل��ى  م�ساكل  م��ن  يعانون 
ال���ت���وازن وال��ت��ن��ا���س��ق ل��دي��ه، ح�سب غ��رت��ر مب��م��ار���س��ة ري��ا���س��ات مثل 
وت�سي غونغ   Tai Chi ت�سي  وت��اي   Pilates والبيالت�ص  اليوغا 
الريا�سات على حت�سني القدرة على  هذه  تعمل  اإذ   ،Chi Gong
اإدراك اجل�سم، ف�ساًل عن حت�سني اللياقة الذهنية، واحلالة النف�سية، 
الع�سالت  ت��ق��وي��ة  مت��اري��ن  اأن  اإىل  مي�سر�سميت  واأ����س���ار  وامل��زاج��ي��ة. 
احلفاظ  يف  ت�ساعد  لإنها  للم�سنني،  كبرة  باأهمية  تتمتع  بالدمبل 
على الكتلة الع�سلية وقوة الع�سالت، والتي تتدهور ب�سدة بدًء من ال� 
60 عاماً. وب�سكل عام يجب ا�ست�سارة الطبيب قبل ممار�سة الريا�سة 
بها، مع  امل�سموح  التحميل  ودرجة  املنا�سب  ال�سدة  ولتحديد م�ستوى 

مراعاة ا�ست�سارة املدرب قبل التدريب لتجنب الإ�سابات. 

ال�سمع على  امل�ساعدة  للو�سائل  نف�سية  فوائد   3
حّثت نتائج درا�سة جديدة من يحتاجون اإىل و�سائل �سمعية م�ساعدة 
لل�سحة  اإ�سافية  فوائد  توفر  لأنها  ا�ستخدامها  ال��رتدد يف  على عدم 
العقلية والنف�سية، كما اأنها حتمي من ال�سقوط والك�سور. وتت�سمن 
خماطر  تخفيف  ل��الأذن  امل�ساعدة  لل�سّماعات  املبا�سرة  غر  الفوائد 
الإ�سابة باخلرف، وتقليل الكتئاب والقلق. وكانت درا�سات �سابقة قد 
حّذرت من اأن �سعف ال�سمع من امل�ساكل التي ترتبط بتدهور الذاكرة، 
ال��ت��ي ُن�سرت  ال��درا���س��ة احل��دي��ث��ة  وزي����ادة خم��اط��ر اخل���رف. وبح�سب 
اأن  القول  ال�سيخوخة، ل ميكن  الأمريكية لطب  دوري��ة اجلمعية  يف 
الو�سائل امل�ساعدة على ال�سمع حتمي من اأمرا�ص اخلرف والكتئاب 
والقلق، واإمنا توفر وقاية من التدهور النف�سي والعقلي الذي يحدث 
ميت�سغان  جامعة  يف  الدرا�سة  واأج��ري��ت  ال�سمع.  ق��درات  تراجع  عند 
�سعف  لت�سخي�ص  التالية  ال�سنوات  خ��الل  اأن��ه  واأظ��ه��رت  الأمريكية، 
ال�سمع تتزايد خماطر الإ�سابة بالزهامير واخلرف، وعند ا�ستخدام 

باملئة. و�سائل م�ساعدة على ال�سمع يقل هذا اخلطر بن�سبة 18 
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�ساحب املرحا�ص يعلق على �سرقته
�سرق مرحا�ص من  ال��ذي  كاتيالن،  ماوريت�سيو  الإي��ط��ايل،  الفنان  اأع��رب 
الذهب من �سنعه كان معرو�سا يف اإجنلرتا عن اأمله اأن تكون هذه ال�سرقة 

مدفوعة بق�سية �سامية، على طريقة �سخ�سية روبن هود اخليالية.
مرحا�ص  وهي  وتتخطى قيمة هذه القطعة، التي حتمل ا�سم “اأمركا”، 
ال����دولرات، ومل يكن قد  ق��راط��ا، ماليني   18 م�سنوع م��ن ذه��ب بعيار 

عرث عليها بعد الأحد غداة �سرقتها من ق�سر بلينيم جنوب اإجنلرتا.
اإىل �سحيفة  م��وّج��ه��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ر���س��ال��ة  يف  ك��ات��ي��الن  ماوريت�سيو  وق���ال 
اأنها  بداية  ظننت  بالنباأ.  واأبلغت  اأوقظت  “عندما  تاميز”،  “نيويورك 
من  م�سنوع  اأن���ه  ل��ربه��ة  ون�سيت  م��رح��ا���ص؟  �سرقة  ي��ري��د  فمن  خ��دع��ة. 

الذهب«.
واأردف الفنان )58 عاما( “اأريد التحّلي بالإيجابية ويحلو يل اأن اأفكر اأن 
هذه ال�سرقة هي مبثابة عمل خري م�ستوحى من �سخ�سية روبن هود” 

اخليالية التي كانت ت�سرق الأغنياء مل�ساعدة الفقراء.
العمل   ه��ذا  �سعر  اأن  ه��ار،  دومينيك  بلينيم،  لق�سر  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأو���س��ح 
يقدر بني 5 و6 ماليني دولر وهو مل ي�ستبعد احتمال اأن يقوم ال�سارقون 

بتذويب الذهب.
اأب�سر  لليون�سكو وحيث  العاملي  ال��رتاث  قائمة  امل��درج يف  الق�سر  اأن  واأّك��د 
وين�ستون ت�سرت�سل النور مزّود “بنظام اأمني متطّور”، لكن “من الوا�سح 

اأنه ينبغي لنا اإعادة النظر فيه«.
“ق�سارى جهدها”  اأنها تبذل  و�سّرحت ال�سرطة الربيطانية من جهتها 
لتحديد مو�سع هذا املرحا�ص الذي كان معرو�سا �سمن معر�ص لكاتيالن 

يف ق�سر بلينيم العائد للقرن الثامن ع�سر يف اأك�سفورد �سر.

لفتة اإن�سانية من جماهري 
ناد جتاه اأطفال مر�سى 

هاغ”  دي��ن  “اأدو  ف��ري��ق  جماهر  حظيت 
وا�سعني،  واإ�����س����ادة  ب���اإع���ج���اب  ال��ه��ول��ن��دي 
بعدما قامت ب�سلوك نبيل يف نهاية مباراة 
رغم هزمية الفريق اأمام فينورد روتردام. 
وانهزم فريق اأدو دين هاغ، بهدفني مقابل 
ثالثة للفريق اخل�سم، يف اإطار مناف�سات 
الهولندي  ال��دوري  من  ال�ساد�سة  اجلولة 
روت���ردام  فينورد  وا�ستطاع  ال��ق��دم.  ل��ك��رة 
اأن يحقق ن�سره الثاين يف امل�سابقة فتقدم 
نقاط،  ت�سع  بر�سيد  ال�سابع  امل��رك��ز  اإىل 
نقاط،  �ست  ا�ستقر ر�سيد هاغ عند  بينما 
وظل الفريق يف املركز 14.  اأما ال�سلوك 
فهو  املتابعني،  �سدور  اأثلج  ال��ذي  النبيل 
اأن جماهر الفريق اخلا�سر قامت باإلقاء 
احل���ل���وى اإىل امل�����درج ال�����س��ف��ل��ي ال����ذي مّت 
تخ�سي�سه لأطفال مر�سى من م�ست�سفى 
تقارير  وب��ح�����س��ب  ���س��وف��ي��ا«.  “روتردام 
�سحفية، فاإن جماهر الفريق الهولندي 
اع����ت����ادت ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب���ه���ذه امل����ب����ادرات 
الإن�سانية منذ �سنة 2016، حينما يلعب 
هاغ اأمام فينورد يف ملعبه. وكتب الفريق 
ال���ه���ول���ن���دي، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي يف 
اإ�سارة  “لقد فعلناها جمددا”، يف  تويرت، 

اإىل ال�سلوك النبيل للجماهر.

اليوغا .. نظام متكامل ي�ستهدف 
اجل�سد والروح والعقل �ص 23

هل الوجبات اخلفيفة نقطة 
�سعفك؟ اإليك بدائل �سحية

�سواء  ال�سوبر ماركت،  يف  انت�ساراً  الأك��رث  ال�سحية هي  الوجبات اخلفيفة غر 
كانت رقائق البطاط�ص املقلية، اأو احللوى اجلاهزة، اأو الب�سكويت احللو واملالح. 
امل�سافة لتح�سني  املنكهات  الكمية نتيجة  ويف كثر من الأحيان ي�سعب �سبط 
املذاق، فت�سبح الوجبات اخلفيفة نقطة ال�سعف التي ت�سبب زيادة الوزن خا�سة 
اإليك جمموعة من البدائل التي ت�ساعدك  اأنها غنية بالدهون غر ال�سحية. 

على �سبط الوزن:
 * اللوز من اأف�سل املك�سرات، فهو غني بالربوتني والدهون ال�سحية واملعادن 

والألياف.
* اجلوز وجبة خفيفة �سحية رائعة، فهو �سديق للقلب والدماغ، ويحقق ال�سبع 

من كمية حمدودة.
* عند اختيار قالب من احللوى اجلاهزة احر�ص على اأن تكون بذور الكتان اأو 

القرع اأو املك�سرات من مكوناته، واأن يكون م�سدر ال�سكر فيه هو الفاكهة.
لة مع ملعقتني من زبدة الفول  * ميكنك تناول التفاح اأو �سرائح الفاكهة املف�سّ

ال�سوداين اأو زبدة اللوز.
كمية  على  حتتوي  والتي  باملغذيات،  الغنية  الأطعمة  من  الداكنة  ال�سوكول   *
معتدلة من ال�سكر، وكثر من الدهون ال�سحية التي حتقق الإح�سا�ص بال�سبع.

الأ�سماك
الأ�سماك غالبا ما تكون على راأ�ص قائمة الأطعمة املغذية 
ال�سلمون  بينها  وم��ن  الدهنية  الأ�سماك  ل�سيما  للدماغ، 
اأوميغا  باأحما�ص  وال�سردين، وكلها م�سادر غنية  باأنواعه 

الدهنية.  3
وت�سكل الدهون حوايل 60 باملئة من الدهون، ن�سف هذه 
3، التي ي�ستخدمها العقل لبناء  اأوميغا  الدهون من نوع 
خ��الي��ا امل��خ والأع�����س��اب، وه���ذه ال��ده��ون ���س��روري��ة للتعلم 

وتعزيز الذاكرة.
ويخف�ص تناول وجبة اإىل وجبتني من الأ�سماك اأ�سبوعيا 
وذلك  اخلطرة،  القلبية  بالأزمات  الإ�سابة  خماطر  من 
يف  ت�ساعد  والتي   ،3 اأوميغا  الدهنية  بالأحما�ص  لغناها 
تقليل الإ�سابة بالتهابات اجل�سم، والتي تزيد من خماطر 

تلف الأوعية الدموية.

عني اجلمل )اجلوز(
يحتوي اجلوز على حم�ص األفا لينولينيك، ودهون اأوميغا 
من م�سادات الأك�سدة واملواد الكيميائية  كبرة  وكمية   ،3
النباتية، التي يعتقد اأنها ت�ساعد يف الوقاية من ال�سرطان. 

وهو غني بالنحا�ص واملنغنيز.

زيت الزيتون البكر اخلال�ص
زيت الزيتون البكر اخلال�ص هو الأف�سل للطبخ والتناول 
مع الطعام. ويحتوي هذا الزيت كميات كبرة من الدهون 
بينها  كثرة  درا�سات  ربطت  التي  امل�سبعة،  غر  الأح��ادي��ة 
من  اأق��ل  فيه  الدخان  ونقطة  للقلب،  اأف�سل  �سحة  وب��ني 
بقية زيوت الزيتون الأخرى، لذلك فهو الأف�سل للوجبات 

منخف�سة ومتو�سطة احلرارة.

زيت بذور الكتان
اأنه  يعني  ج��دا، مما  دخ��ان منخف�سة  نقطة  على  يحتوي 

ل ينبغي اأن ي�ستخدم اأي�سا للطهي، بل ميكن ا�ستخدامه 
هو  كما  احل����رارة،  منخف�سة  اأم��اك��ن  يف  اأط��ع��م��ة  لتخزين 

احلال يف الثالجة.

اخل�سراوات 
املعدن  باحتوائها على احلديد، وهو  ال�سبانخ مثال  متتاز 

الأ�سا�سي يف عمليات الأي�ص، والنمو اأي�سا.
كما ت��وف��ر ال��ع��دي��د م��ن اخل�����س��روات ال��ورق��ي��ة كميات من 

املاغن�سيوم، وهو معدن اآخر يدعم الأي�ص.
ال��ربوك��ل��ي اأي�����س��ا م��ل��يء ب��امل��رك��ب��ات ال��ق��وي��ة، مب��ا يف ذلك 
اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة عالية  م�����س��ادات الأك�����س��دة، ك��م��ا 
احل�سول  لل�سخ�ص  ميكن  اإذ   ،)K( فيتامني   م��ن  ج��دا 
غ��رام من   91 خ��الل  يوميا منه من  بها  املو�سى  الكمية 

الربوكلي.
ويعد هذا الفيتامني القابل للذوبان يف الدهون �سروريا 
يتم  ال��ده��ون  م��ن  ن���وع  وه���و  ال�سفينجوليبيدز،  لتكوين 

تعبئته بكثافة يف خاليا املخ.
بالإ�سافة اإىل فيتامني )K(، يحتوي الربوكلي على عدد 
والأك�سدة،  لاللتهابات  م�سادا  جتعله  التي  املركبات  من 

والتي قد ت�ساعد يف حماية الدماغ من التلف.

اخلوخ والعنب والتوب
طبيعي  ب�سكل  تعمل  وهي  احللوة،  الفواكه  من  وجميعها 
منخف�سا.  ال���دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى 

وميكن تناولها كما هو اأو �سربها ع�سرا.

اأطعمة ذكية
اأن���ه كلما ت��ق��دم الإن�����س��ان يف ال��ع��م��ر، خفت  اإن��ك��ار  ل ميكن 
ن��اح��ي��ة الرتكيز  م���ن  وال��ع��ق��ل��ي��ة  ال���دم���اغ���ي���ة  م���ق���درات���ه 

والذاكرة.

ويرى خرباء يف التغذية، اأن �سحذ الدماغ واحلفاظ عليه 
من خالل اأطعمة ذكية، مثل البذور واملك�سرات وا�سوكول 
مريح  ب�سكل  متيقظا  البقاء  على  امل��رء  ي�ساعد  ال��داك��ن��ة، 

وبعيد عن الع�سبية والتوتر.
بال�سكر  ولي�ص  طبيعي  ب�سكل  املحلى  الع�سر  من  فكوب 
نوعا من  يقدم  امل��ائ��دة، قد  ن�ستخدمه على  ال��ذي  العادي 
الوقود للدماغ، نظرا لأن عملية التمثيل الغذائية مبجملها 

تقوم على ما نتناوله من �سكريات وكربوهيدرات.
كما اأن حفنة من املك�سرات مع قطعة من ال�سوكول الداكنة 
قد تن�سط القدرة العقلية ح�سب بع�ص الدرا�سات وت�ساعد 

على النتباه والرتكيز ب�سكل اأكرب.
�سحيا،  ليكون  احلياة  اأ�سلوب  تغير  اأن  البع�ص  ويتخيل 
اجل�سم  ده��ون  من  التخل�ص  اأن  رغم  ال�سعب،  بالأمر  هو 
فال�سحة  بثمن،  ي��ق��در  ل  �سحي  ج�سد  على  واحل�����س��ول 
اإغ��راءات الطعام كثرة، فيتفنن  تاج فوق الروؤو�ص. ولكن 
���س��ع��رات ح���راري���ة عالية  ال��ط��ه��اة ف���ى خ��ل��ق وج���ب���ات ذات 
“اأماندا  التغذية  خبرة  جعل  ما  وهو  خمتلف،  مبذاقات 
فيها  تو�سح  التى  ال�سور  من  جمموعة  بن�سر  ميك�سر” 
طريق تعديل وجبات الطعام اخلا�سة بنا باختيارات ذكية 
التى مند بها اجل�سم،  ال�سعرات احلرارية  نقلل بها مئات 
وبعد تغير النظام الغذائي �سيكون من ال�سهل فقد الوزن 
الزائد. نقل موقع “بورد باندا” قائمة الختيارات الذكية 
ن�سائحها  اأثبتت  وقد  للطعام خلبرة التغذية “اأماندا”، 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ذك��ي��ة جن��اح��ا ك��ب��را ع��رب م��واق��ع التوا�سل 
لن�سائح  األ���ف   700 م��ن  اأك���رث  متابعة  بعد  الج��ت��م��اع��ي 
هذا  اتباع  وقبل  بعد  �سورهم  ون�سروا  تعليقاتهم  وكتبوا 

النظام.
التي  الب�سيطة  “التعديالت  للموقع،  “اأماندا”  وق��ال��ت 
على  ف��ق��ط  تقت�سر  ل��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ات��ن��ا  اإىل  ن�سيفها 
انقا�ص الوزن والتخل�ص من الدهون الزائدة بل هي متد 
طريق  عن  تنق�سها  التي  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات  اجل�سم 

خطر داهم.. كيف يوؤثر 
تغري املناخ على ال�سحة؟

الآونة  يف  املناخ  تغر  اأ�سبح  بينما 
�سيا�سية ملحة يف  الأخ��رة ق�سية 
معظم اأن��ح��اء ال��ع��امل، ف���اإن اآث���اره 
تهديدا  ت�سكل  ت���زال  ل  ال�سحية 
التي  للمجتمعات،  خا�سة  ك��ب��را 

تعاين من ظهور اأعرا�سه مبكرا.
التابع  امل���ن���اخ  ت��غ��ر  م���رك���ز  وذك�����ر 
درج������ات  اأن  ه������ارف������ارد  جل���ام���ع���ة 
احل���������رارة امل���رت���ف���ع���ة والأح���������داث 
زيادة  يف  ت�ساهم  القا�سية  املناخية 
اأم���را����ص ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني اإىل 
ج��ان��ب الأم���را����ص امل��ع��دي��ة، وفيما 
توؤثر  التي  بالأمرا�ص  قائمة  يلي 
املناخي  ال���ت���غ���ر  ظ����اه����رة  ع��ل��ي��ه��ا 
الغارديان  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما 

الربيطانية.
م�ساعب احلمل وال��ولدة: الن�ساء 
للتعر�ص  عر�سة  اأك���رث  احل��وام��ل 
من  وهما  ال��ه��واء  وتلوث  للحرارة 
م��ظ��اه��رة ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي، وتزيد 
الأعباء عندما تكون املراأة احلامل 
تعاين من احل�سا�سية فتغر املناخ 

يجعل احل�سا�سية اأ�سواأ.
اأم����را�����ص ال��ق��ل��ب وال����رئ����ة: ي����زداد 
ارتفاع  م���ع  ����س���وًءا  ال���ه���واء  ت���ل���وث 
درج���ات احل����رارة، مم��ا ي��وؤث��ر �سلبا 
يرتبط  وال���رئ���ت���ني.  ال��ق��ل��ب  ع��ل��ى 
الأحفوري  ال���وق���ود  ت��ل��وث  ��ا  اأي�����سً
بزيادة  امل��ن��اخ  اأزم����ة  ي�سبب  ال����ذي 
خمتلفة  ب����اأم����را�����ص  الإ�����س����اب����ات 
اأمرا�ص  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  وال��وف��ي��ات 
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، وهو 
الربو  ن��وب��ات  م��ن  مرتبط مب��زي��د 

وم�ساكل التنف�ص الأخرى.
الأط����ف����ال: ي��ع��اين الأط���ف���ال دون 
اخل��ام�����س��ة م��ن ال��ع��م��ر م��ن معظم 
الناجمة  ال�����س��ح��ي��ة  ال����ت����اأث����رات 
لتقرير  وف���ًق���ا  امل����ن����اخ،  ت��غ��ر  ع���ن 

الغارديان.
من  الكلى:ة  يف  وم�ساكل  اجلفاف 
اأن تبقي ج�سمك رطبا يف  ال�سعب 
درجات  فيها  ترتفع  ال��ت��ي  الأي����ام، 
احلرارة. وترتبط  درجات احلرارة 
وف�سل  ال��ك��ل��ى  ب��ح�����س��ى  امل��رت��ف��ع��ة 
الذين  ل��ل��م��ر���س��ى  ال��ك��ل��ى. مي��ك��ن 
يحتاجون اإىل غ�سيل الكلى ب�سبب 
م�سكلة  ي��واج��ه��وا  اأن  ك��ل��وي  ف�سل 
اأثناء  ال���ع���الج  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 

الأحداث املناخية القا�سية.
الأمرا�ص اجللدية: ارتفاع درجات 
الأوزون  طبقة  ون�����س��وب  احل����رارة 
يزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان 
اجل����ل����د. ت�����س��ه��م ن��ف�����ص امل������ربدات 
ال�سرر  ت��ل��ح��ق  ال���ت���ي  وال�����غ�����ازات 

بطبقة الأوزون يف تغر املناخ.
اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي: ترتبط 
الإ�سابة  بارتفاع خماطر  احل��رارة 
وبكرتيا  ال�ساملونيال  داء  بتف�سي 
لالأمطار  ميكن  الكامبيلوباكرت. 

ال�سديدة تلوث مياه ال�سرب.

لعقل �سحي ون�سيط.. ما الأطعمة الواجب تناولها؟

تلعب الأطعمة التي يتناولها الإن�سان دورا 
رئي�سا يف احلفاظ على �سحة العقل، ل �سيما 
واأن العقل مركز التحكم يف اجل�سم وم�سوؤول 
وتنف�ص  القلب  نب�سات  على  احلفاظ  عن 

الرئتني والتحرك وال�سعور والتفكري.
يف  الأطعمة  اختيار  دور  ي��اأت��ي  هنا  وم��ن 
تعزيز ن�ساط العقل واحلفاظ على �سحته، 
ون�ستعر�ص  والرتكيز،  ال��ذاك��رة  �سيما  ل 

.»scmp« بع�سها هنا وفق ما ذكر موقع
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني

»اأبوظبي التقني« ينظم ور�سة عمل لتطوير براجمه وت�سجيع  ثقافة البتكار والتميز 

جائزة اأبوظبي تنظم جل�سة تعريفية يف جمل�ص حممد خلف باأبوظبي

مب�ساركة عدد من اجلهات واملوؤ�س�سات

انطالق فعاليات املهرجان الطالبي يف جامعة الإمارات

•• اأبوظبي - الفجر  

والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  نظم 
ع��م��ل مو�سعة  ور����س���ة  وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
لتحديث وتطوير براجمه وا�سرتاتيجيته، 
ال�سركاء  م��ن  ك��ب��رة  نخبة  م��ع  بالتعاون 
الرتبية  وزارة  م��ن��ه��م  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  ودائ�����رة  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
املالية،  ودائ��رة  ال�سحة،  ودائ��رة  اأبوظبي، 
وهيئة املوؤهالت الوطنية، وهيئة اأبوظبي 
القت�سادية،  التنمية  ودائ����رة  ال��رق��م��ي��ة، 
وهيئة املوارد الب�سرية، ودار زايد للرعايا 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  الإن�����س��ان��ي��ة، وجم��ل�����ص 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  وب���ل���دي���ة  وامل���ط���اب���ق���ة، 
وموؤ�س�سة  احلكومية،  اأبوظبي  واأكادميية 
الإمارات، وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
يف دب���ي، واأك��ادمي��ي��ة رب����دان، وغ��ره��ا من 
املوؤ�س�سات الرائدة التي ت�سارك يف خمتلف 
والعلمية  التعليمية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
“اأبوظبي  ي��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  والتخ�س�سية 
اجلديدة،  ا�سرتاتيجيته  �سمن  التقني” 
حيث عقدت فعاليات الور�سة يف مقر املركز 
باأبوظبي بح�سور نخبة من امل�سوؤولني يف 

كافة املوؤ�س�سات امل�سار اليها. 
وقال �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير 

والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
التقني واملهني اأن هذه الور�سة التفاعلية 
التقني”  “اأبوظبي  جهود  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
املجل�ص  يف  ال��ع��م��ل  ب��خ��ط��ط  والل�����ت�����زام 
خالل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة  التنفيذي 
ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م��ع  ال��ت��ع��اون 
املركز،  ا�سرتاتيجية  وحت��دي��ث  لتطوير 
وت�سجيع  وتر�سيخ ثقافة البتكاروالتميز 
التعاون  وت��ط��وي��ر  امل��وؤ���س�����س��ي،  الأداء  يف 
تقدمي  يف  ال�سركاء   ه��وؤلء  مع  التكاملي 
اخل���دم���ات وم��ع��رف��ة امل�����وارد امل��ت��اح��ة عند 
ال�����س��رك��اء ال��ت��ي مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة منها، 
امل��رك��ز لالرتقاء  اأه���داف  مب��ا ين�سجم م��ع 
بجودة التعليم التقني، ويتوافق مع روؤية 
مبارك  ���س��ع��ادة  وق����ال  اأبوظبي2030. 
ينظم  التقني”  “اأبوظبي  اأن  ال�سام�سي 
من  ك��ذل��ك  التفاعلية  ال��ور���ص  ه��ذه  مثل 
اأج���ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء ���س��راك��ات ناجحة 
وم�ستدامة يتم من خاللها تطوير برامج 
تنطلق  ا�سرتاتيجية  خطط  وف��ق  امل��رك��ز 
اأحد  ب��ات  واملهني  التقني  التعليم  اأن  من 
التي ت�سهم يف تعزيز  املرتكزات الأ�سا�سية 
ال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��دول��ة م���ن خالل 
والقدرات  امل��ه��ارات  متلك  اأج��ي��ال  �سناعة 

احتياجات  م��ع  تتما�سى  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة 
وذلك  وم�ستقبال  ح��ا���س��را  ال��ع��م��ل  ���س��وق 
اأ�سوة بباقي الدول املتطورة، ولذلك جاءت 
  2021  2019- امل��رك��ز   ا�سرتاتيجية 
حتقيق  م��ن  لتمكننا  طموحة  مب��ب��ادرات 
روؤية املركز التي تن�سجم مع روؤية القيادة 
التقني  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ك��ون  اأن  يف  ال��ر���س��ي��دة 

واملهني اخليار الأول ملواطني الدولة.
التقني”  “اأبوظبي  ع���ام  م��دي��ر  واأو����س���ح 
املركز  يف  اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
حيث  اأبوظبي2030  خطة  م��ع  تتوافق 

ترتكز على خم�ص حماور اأ�سا�سية تتوائم 
والأجندة  التعليم  حم��ور  متطلبات  م��ع 
املتعاملني،  ����س���ع���ادة  وه������ي  ال���وط���ن���ي���ة، 
والكفاءة  والب��ت��ك��ار،  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح��ول 
امل����ال����ي����ة، وا����س���ت�������س���راف امل�����س��ت��ق��ب��ل، كما 
لقيا�ص  موؤ�سرات  ال�سرتاتيجية  تت�سمن 
امل��ح��اور اخلم�سة وهو  م��دى حتقيق ه��ذه 
ال��دائ��م يف  التطوير  ال��ذي ي�سمن  الأم���ر 
الأهداف  كامل  وحتقيق  ال�سرتاتيجية 
التقني”  “اأبوظبي  دور  وير�سخ  املرجوة، 
حمور  يف  ورئي�سي  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 
فاعل  وم�ساهم  واملهني  التقني  التعليم 
وقوي يف املحاور الوطنية الأخرى، موؤكدا 
ح��ر���ص امل��رك��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ع ال�سركاء 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف ع���دة جم���الت منها 
تبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات العاملية، 
ل��ل��م��وارد امل�سرتكة،  وال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل 
والط����الع على ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة، مبا 
ي�ساهم يف خطط “اأبوظبي التقني” لبناء 
مع  تن�سجم  ابتكارية  تعليمية  منظومة 

متطلبات القت�ساد املعريف.
ومن جهتها اأو�سحت نعيمة املنهايل مدير 
التخطيط ال�سرتاتيجي واإدارة الأداء اأن 
ا�ستعرا�ص  كذلك  ت�سمنت  العمل  ور�سة 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ربام��ج وامل���ب���ادرات التي 

خالل  التقني”  “اأبوظبي  ���س��ي��ن��ف��ذه��ا 
ال�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
ال�سرتاتيجيني، وروؤية كل موؤ�س�سة حول 
كيفية تعميق وتطوير دورها الذي يتوافق 
ت�سميم  مت  كما  امل��ي��داين،  تخ�س�سها  م��ع 
لدورهم  وفقا  ال�سركاء  لت�سنيف  من��وذج 
اإ�سافة  يف تفعيل برامج ومبادرات املركز، 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ا���س��ت��ع��را���ص  اىل 
اجل���دي���دة ل��ل��م��رك��ز ال���ت���ي ت���رتج���م خطة 
وت�ساهم يف جميع حماورها من  اأبوظبي 
ال��ق��ط��اع��ات املختلفة يف  ح��ي��ث دع���م ه���ذه 
توفر الكفاءات الوطنية املوؤهلة، م�سرة 
اىل اأن ال�سراكات ال�سرتاتيجية اأ�سبحت 
لها من  ملا  اليوم  ع��امل  ال��ب��ارزة يف  ال�سمة 
فوائد يف حت�سني الأداء وتقليل التكاليف 
ال�سركاء  اأع�����رب  وب���دوره���م  ع����ام.  ب�����س��ك��ل 
حلر�ص  تقديرهم  ع��ن  ال�سرتاتيجيني 
هذه  تنظيم  ع��ل��ى  التقني”  ظ��ب��ي  “اأبو 
الور�ص التفاعلية كونها ت�ساهم يف تطوير 
تطور  ك��م��ا  ع���ام  ب�سكل  املجتمعي  ال��ع��م��ل 
اأهداف  التي حتقق  املتنوعة  الربامج  من 
امل�ساركة  اجلميع  على  يجب  عليا  وطنية 
امل�سلحة  فيه  ملا  حتقيقها  اأج��ل  من  بقوة 
موؤ�س�سات  وكافة  واملواطن  للوطن  العليا 

املجتمع.

•• اأبوظبي -الفجر

املنظمة  اللجنة  تنظمها  التي  اجلل�سات  �سل�سلة  �سمن 
بالتن�سيق مع  اأب��وظ��ب��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف جمال�ص  جل��ائ��زة 
مكتب �سوؤون املجال�ص بديوان ويل العهد، عقدت جل�سة 
خلف  حممد  جمل�ص  يف  اأبوظبي  جائزة  عن  تعريفية 
مبنطقة الكرامة يف اأبوظبي، وذلك كجزء من اجلهود 
اأ�سخا�ص  اأفراد املجتمع على تر�سيح  اإىل حث  الرامية 
بالنفع  عادت  اإيجابية  واإ�سهامات  خّرة  باأعمال  قاموا 
على اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات ب�سكل عام. وتنظم 
ج��ائ��زة اأب��وظ��ب��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
الركن  ال��ل��واء  م��ن معايل  ك��ل  ومت��ت اجلل�سة بح�سور 
طيار فار�ص خلف املزروعي، قائد عام �سرطة اأبوظبي، 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
وال��رتاث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، و���س��ع��ادة ال��ل��واء ال��دك��ت��ور اأحمد 
وعبداهلل  الداخلية،  وزارة  عام  مفت�ص  الري�سي،  نا�سر 
بطي القبي�سي، مدير اإدارة الت�سال باللجنة، و�سلطان 
جانب  اإىل  باللجنة،  ال�سعر  اأكادميية  مدير  العميمي 
وعدد  والفنانني  وال�سعراء  والكّتاب  املثقفني  من  عدد 
من ممثلي و�سائل الإعالم وال�سحافة. واأدارت احلوار 

الإعالمية املزون احلمري. وخالل اللقاء، قدم عي�سى 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة  ع�سو  ال�سبو�سي، 
للح�سور نبذة عن اجلائزة واآلية الرت�سيح، ف�ساًل عن 
الأعمال  اأ�سحاب  وتقدير  تكرمي  يف  ودوره��ا  اأهميتها 

اأمثلة متميزة  م�ستعر�ساً  اجلليلة،  اخلّرة واخلدمات 
ملكرمني �سابقني باجلائزة، مبن فيهم املرحوم حممد 
خلف املزروعي الذي ح�سل على جائزة اأبوظبي يف عام 
للجائزة  واحداً  تر�سيحاً  اأن  ال�سبو�سي  واأكد   .2015

قد ي�سنع الفرق، فاجلائزة قائمة على عملية الرت�سيح 
التي  الرت�سيحات  لعدد  عالقة  ول  الت�سويت  ولي�ص 
ب��ح�����س��ول��ه ع��ل��ى اجلائزة.  ال�����س��خ�����ص  ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا 
عمره  ك��ان  مهما  �سخ�ص  اأي  تر�سيح  “ميكن  واأ���س��اف 
تر�سيح  اأي�����س��اً  ميكن  و  اإق��ام��ت��ه،  م��ك��ان  اأو  جن�سيته  اأو 
ممن رحلوا ول تزال اأفكارهم واأعمالهم وم�ساهماتهم 
جائزة  وُت��ع��د  ه����ذا.«   يومنا  حتى  را���س��خ��ة  املجتمع  يف 
اأبوظبي مبادرة حكومية تكّرم الذين اأ�سهموا باأعمالهم 
اأع��م��اًل وخدمات  اخل���ّرة يف خ��دم��ة املجتمع وق��دم��وا 
اأعلى و�سام مدين  جليلة لالإمارة والدولة، كما تعترب 
اأبوظبي، وحتتفي بروح الإيثار والبذل والعطاء يف  يف 
الأفراد  وتكرم جهود  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
الذين يعملون ب�سمت وعزمية، وي�سكلون م�سدر اإلهام 
لالآخرين للقيام باأعمال نافعة تخدم املجتمع وت�ساهم 
باإتاحة  اجلل�سة  واختتمت  ال��دول��ة.  ونه�سة  رفعة  يف 
الفر�سة اأمام احل�سور للقيام بالرت�سيحات بدعم من 
فريق عمل اللجنة املنظمة. و�ستقام اجلل�سة التعريفية 
املرفاأ  يف  اليا�سي  الفالحي  حممد  جمل�ص  يف  القادمة 
تقدمي  ومي��ك��ن  �سبتمرب.   25 ي��وم  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
الرت�سيحات للجائزة عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة 
www.abudhabiawards. ال��ع��ن��وان:  على 

8003331 املجاين:  الرقم  عرب  اأو   ،ae

••  العني - الفجر

الطالبي”  “املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����ص  ي���وم  انطلقت 
والذي ينظمه طلبة جامعة الإمارات وت�ستمر فعالياته 
ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأي�����ام، مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن اجلهات 

والهيئات واملوؤ�س�سات بالدولة.
امل�سارك  – ال��ن��ائ��ب  امل��ن�����س��وري  ال��دك��ت��ور عتيق  واأ���س��ار 
قبل  من  املميزة  الفكرة  هذه  اأن  اإىل  الطلبة-  ل�سوؤون 
ال��ط��ل��ب��ة ت��ف��ت��ح ل��ه��م اآف�����اق ج���دي���دة وت�����س��ه��م يف تعزيز 
الدرا�سية،  الف�سول  خارج  مهاراتهم  و�سقل  خرباتهم 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ب��اع��ت��ب��اره��ا ج����زءا ل 
واخلو�ص  احلياة  جتربة  الطلبة  متنح  التي  احلديثة 
الإمارات  “ اإن جامعة  واأ���س��اف  املجتمع اخل��ارج��ي،  يف 
الثقافية  ب��الأن�����س��ط��ة  امل�����س��ارك��ة  يف  ط��ل��ب��ت��ه��ا  ت�����س��ج��ع 

القيادية  ال��ق��رارات  حتيي  التي  املجتمعية  واخل��دم��ات 
لديهم وجتعلهم اأ�سحاب قرار ليكونوا قادة امل�ستقبل«

وب����دوره ق���ال ال��ط��ال��ب حم��م��د ال��ظ��اه��ري م��ن اللجنة 
التنظيمية للمهرجان، حول جتربة تنظيم “املهرجان 
الطالبي” : اكت�سبنا من خالل تنظيمنا لهذه الفعالية 
الفر�سة  متنحنا  التي  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات  م��ن  الكثر 
واكت�ساف  �سخ�سياتنا  و�سقل  القيادية  مهاراتنا  لبناء 

مهاراتنا ومواهبنا املختلفة والعمل على تطويرها.
و���س��ه��د امل���ه���رج���ان م�����س��ارك��ة ع����دد ك��ب��ر م���ن اجلهات 
الأن�سطة  م��ن  ع����دداً  ت�سمنت  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
البولي�سية،  واملبادرات واملجتمعية مثل عر�ص للكالب 
املرورية  ال�سالمة  حول  للطلبة  توعوية  وحما�سرات 
واأنظمة املخالفات لن�سر التوعية والثقافة الأمنية بني 

الطلبة، 

ت�سجيل 1300 اإ�سابة جديدة �سنويًا
تطوير وتو�سعة جممع عيادات 

العالج الكيماوي بــــ »توام«
•• العني - الفجر

ينفذ م�ست�سفى توام اأحد من�ساآت �سركة )�سحة( حالياً م�سروعاً تطويرياً 
بامل�ست�سفى،  الأورام  مب��رك��ز  ال��ن��ه��اري��ة  ال��ك��ي��م��اوي  ال��ع��الج  ع��ي��ادات  ملجمع 
لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية التي يقدمها، وزيادة 
عدد الأ�سرة ومعدات جل�سات العالج النهارية، ومن املتوقع اإجناز امل�سروع 
مدير  العمودي  بالعرج  خالد  الدكتور  بح�سب  املقبل  فرباير  �سهر  خالل 
املركز. واأو�سح مدير املركز اأن امل�سروع ياأتي �سمن خطة )�سحة( لتحديث 
وتطوير مركز الأورام ب� )توام(، ورفع كفاءة الأق�سام والعيادات، وفقاً لأرقى 

اأن  اإىل  لفتاً  املعتمدة،  الدولية  املعاير 
حالة   1300 ن��ح��و  ي�����س��ت��ق��ب��ل  امل���رك���ز 

اإ�سابة جديدة �سنوياً.
احل���الت  وت�����س��ن��ي��ف  ت�سجيل  وي��ج��ري   
اجل��دي��دة مب��ع��رف��ة مكتب خ��ا���ص يقوم 
املرخ�سني،  امل��وظ��ف��ني  م��ن  ف��ري��ق  عليه 
التخ�س�سي  ال��ط��ب��ي  املجل�ص  وي��ن��اق�����ص 
اأ�سبوعياً  ي��ع��ق��ده  اإج���ت���م���اع  يف  ب��امل��رك��ز 
احلالت اجلديدة التي ي�ستقبلها املركز 
،واخلطط العالجية ،بح�سور فريق من 
والأ�سعة  اجلراحة،   ، الأورام  ا�ست�ساري 
ا�ست�ساري  اإىل  بالإ�سافة  الت�سخي�سية 
ع��ل��م الأن�����س��ج��ة . ول��ف��ت ال��ع��م��ودي اإىل 

املبكر لكت�ساف حالت  اأن املركز يتبع �سيا�سة تقوم على عمليات الفح�ص 
الإ�سابة يف الوقت املنا�سب، مع الرتكيز على حالت الإ�سابة باأورام الثدي 
،والقولون وامل�ستقيم ، وعنق الرحم لدى الن�ساء ،واأورام الربو�ستات والرئة 
املبكر  بالك�سف  كثرا  ُتعني  التي  الأورام  )ت��وام( يف طليعة مراكز  وياأتي   ،
عن الإ�سابة باملر�ص.  واأكد مدير مركز الأورام مب�ست�سفى توام اأنه يواكب 
اآخر امل�ستجدات العاملية من حيث اأجهزة وتقنيات ت�سخي�ص وعالج الأورام، 
يقوم عليه فريق متكامل متعدد الخت�سا�سات من الأطباء ال�ست�ساريني 
عالج  مبجال  العاملية  واخل��ربة  الكفاءة  ذوي  من  املوؤهلني  والأخ�سائيني 
والأخ�سائيني  ال�ست�ساريني  م��ن   بها  ب��اأ���ص  ل  ن�سبة  بينهم  م��ن  الأورام، 
املواطنني.  وح�سل مركز توام لالأورام خالل العامني الأخرين على عدد 

من ال�سهادات والعتمادات العاملية املهمة، 
وعالجية  ت�سخي�سية  اأق�سام   6 ت��وام  مب�ست�سفى  الأورام  مركز  ويت�سمن 
الأورام  عالج  ومركز  الثدي  اأورام  مركز   ، التلطيفي  العالج  مركز  ت�سمل 
بالأ�سعة وُتعد هذه الأق�سام الثالثة الأوىل والأقدم من نوعها التي تقدم 
الثالثة  الأق�سام  اأم��ا    .. الدولة  م�ستوى  على  ال�سرطان  ملر�سي  خدماتها 
املتبقية فت�سمل ق�سم العالج الكيماوي ، ق�سم اأورام الأطفال بالإ�سافة اإىل 
املقدمة من حيث عدد  الثدي يف  �سرطان  اإ�سابات  وتاأتي  ال��دم  اأورام  ق�سم 
الإ�سابات من بني حالت الأورام اجلديدة التي ترد اإىل امل�ست�سفى �سنوياً. 

م�سروع كلمة للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة- 
اأبوظبي ي�سدر اجلينات جلوناثان �سالك 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  “كلمة” للرتجمة  م�سروع  اأ�سدر   
الأ�سبق  املدير  �سالك،  جوناثان  الدكتور  “اجلينات” ملوؤلفه  كتاب  ترجمة 
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  ميني�سوتا  بجامعة  اجلذعية  اخلاليا  ملعهد 

وقد نقله اإىل اللغة العربية الكاتب واملرتجم العماين عبداهلل املعمري.
الكتاب �سادر يف اأ�سله الإجنليزي عن مطبعة جامعة اأك�سفورد �سمن �سل�سلة 
“مقدمات موجزة” التي باعت اأكرث من خم�ص ماليني ن�سخة حول العامل، 
عن  وا�سحاً  ت�سوراً  القارئ  منح  �ساأنها  من  ع��دة  جوانب  الكتاب  وي�سيء 
اجلينات ودورها يف الظاهرة احليوية، حيث ي�ستعر�ص مالب�سات اكت�ساف 
العالقة بني  يك�سف عن  ثم  لها،  الدقيقة  الكيميائية  والطبيعة  اجلينات، 
وما عالقة  الأطفال،  و�سناعة  الأجنة  بناء  واآليات  والربوتينات،  اجلينات 
وكيف  وال�سرطان،  والتقّزم،  الهيموفيليا،  مثل  عديدة  باأمرا�ص  اجلينات 
ت�ساعدنا يف التعرف على مرتكبي اجلرائم، وحت�سم ق�سايا الن�سب والأبوة، 
ع�سر  اأي  ويف  اإفريقيا،  من  ال�سحيقة  هجراته  يف  الإن�سان  تاريخ  وتك�سف 
التطور،  عن  باحلديث  الكتاب  ينتهي  ثم  “اآدم”،  وعا�ص  “حواء”  عا�ست 
وكيف ميكن للجينات اأن تف�سر ق�سايا اإ�سكالية مثل ظهور اجلن�سني و�سفة 
�سورة  تكوين  يريد  مل��ن  مكثفاً  دل��ي��اًل  الكتاب  يعد  احل��ي��وان��ات.  يف  الإي��ث��ار 
وا�سحة عن اجلينات يف جتلياتها املختلفة وعالقتها بالكائنات احلية عامة 
كتاباً  لي�ص  الكتاب  “هذا  كتابه  مقدمة  يف  �سالك  يقول  خا�سة،  والإن�سان 
تدري�سياً يف علم اجلينات بل هو مقدمة خمت�سرة عن الت�سورات املتنوعة 
للجني التي ت�ستخدم حالياً يف علوم احلياة، والهدف منه متكني القّراء من 
اإدراك الأفكار الرئي�سة عن اجلينات، وتقومي الق�سايا اخلالفية، والنتقال 
ذل��ك«. جوناثان  رغبوا يف  اإْن هم  املو�سوع  املتعمقة يف  الكتب  اإىل  َث��مَّ  من 
�سالك هو اأ�ستاذ متقاعد يف جامعة ميني�سوتا بالوليات املتحدة الأمريكية؛ 
معهد  ومدير  اجِلذعية،  للخاليا  ُتلوت�ص  كر�سي  اأ�ستاذ  فيها  �سغل  حيث 
اخلاليا اجلذعية. ترّكزت اأبحاث �سالك على درا�سة اآليات جتديد الأع�ساء 
املفقودة، والطرق التي ميكن بها حّث ن�سيج معنّي للتحّول اإىل ن�سيج اآخر. 
الكتب؛ منها  ع��دًدا من  وو�سع  علميًّا حمّكًما،  بحًثا   180 اأك��رث من  اأنتج 
اأّما  و”اجلني«.  اجلذعية”،  و”اخلاليا  اجلنني”،  اإىل  البوي�سة  “من 
املرتجم عبداهلل املعمري، فهو مهند�ص وكاتب ومرتجم مهتّم بن�سر الثقافة 
العلمّية، �سدر له: �سهيل فر�ص حروري )�سعر(؛ �سفر املنظومات “درا�سة 
م�سرتكة(؛  )ترجمة  اجلمال  يف  غاية  نهائية  ل  اأ�سكال  الكالم”؛  علم  يف 

الداروينّية  )ترجمة(؛ لغة اخَلْلق )مقّدمة يف نظرية التطور(.



فوائد الزجنبيل مع الكركم والقرفة
ميكن مزج الزجنبيل ب�سكل ممتاز مع التوابل الأخرى مثل القرفة 
ويتحول  بال�سرطان،  الإ���س��اب��ة  منع  على  ي�ساعد  حيث  وال��ك��رك��م، 
ال��ه�����س��م ويخّف�ص  اإىل م�����س��اّد ق���وي ل��الل��ت��ه��اب��ات، وي�����س��اع��د ع��ل��ى 
الكول�سرتول، الأمر الذي يزيد ف�سائل الكركم امل�ساّدة لاللتهابات 

ا من اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية. والوقائية، خ�سو�سً

فوائد الزجنبيل يف عالج التهاب املفا�سل
حيث  ال�سيطان،  خملب  نبتة  مع  جيًدا  الزجنبيل  م��زج  ميكن  كما 
وه�سا�سة  املفا�سل  التهاب  ويعالج  لاللتهابات،  ا  قويًّ ا  م�سادًّ ي�سبح 
العظام. ومع العائلة الهندية للجن�سينغ الذي ي�سمى "اأ�سواغاندها"، 

في�سبح مقّوًيا ومن�سًطا ومفيًدا للنوم 
اجليد واله�سم.

فوائد الزجنبيل 
مع الثوم

وح�����������������������ني م������������زج 
الزجنبيل مع الثوم، 

ي�����ت�����ح�����ول 

اإىل عالج لالأمرا�ص املختلفة والإنفلونزا، 
والتهاب  ال�����س��دري��ة،  وال��ذب��ح��ة 

اللوزتني واله�سم.
  

ف����وائ����د ال��زجن��ب��ي��ل 
الرغبة  حت�����س��ني  يف 

اجلن�سية
وعند مزج الزجنبيل مع 
ي�سبح  اجلن�سينغ  اأن���واع 
الع�سبي  للتوازن  رائًعا 
واحل�����ي�����وي�����ة، وم����ق����ّوًي����ا 

اجلن�سية  لل�سهوة 
ع�����������ن�����������د 

الرجل، 
وزي���������ادة 

امل��������ن��������اع��������ة 
وت������خ������ف������ي�������������ص 

الكول�سرتول.

فوائد الزجنبيل يف عالج الكتئاب
اأما عند مزجه مع الرتيبولو�ص، فيحارب التعب 
ا  م�سادًّ وي�سبح  اجلن�سية،  ال�سهوة  وي��ق��وي 
على  ال��ق��درة  وي��زي��د  لالكتئاب 
الروديول  وم��ع  التحمل. 
على  ال�������ق�������درة  ي�����زي�����د 
ال������ت������ح������م������ل وي������ق������وي 
اجلن�سية،  ال���������س����ه����وة 
والذاكرة  الرتكيز  ويزيد 
والتوازن الع�سبي. ومع املاكا 
ال�سهوة  وي��ث��ر  وي��ن�����س��ط  ي��ق��وي 

اجلن�سية.

الزجنبيل: ملحة عن مكوناته
والف�سفور  املنغنيز  مثل  املعدنية،  بالعنا�سر  ا  ج��دًّ غني  الزجنبيل 
وال�سوديوم  الكال�سيوم  على  كذلك  يحتوي  ولكنه  واملغني�سيوم، 

واحلديد. 
 B1 " 1ويحتوي الزجنبيل على كميات قليلة من فيتامينات "بي
 .B3 "3بي" الفيتامني  على  خا�ص  ب�سكل  ولكن   ،B2 "2و"بي
الفيتامني  على  ال��ط��ازج  الزجنبيل  يحتوي  ذل��ك  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 

 .C "سي�"
واأخ��ًرا فاإّن جذور الزجنبيل )اجلزء ال�سفلي من ال�ساق( يحتوي 
على كميات غنية من الن�سا، ويحتوي على كمية جيدة من الزيت 
والكربوهيدرات  والربوتينات  الدهون  على  ا  اأي�سً ولكن  الأ�سا�سي، 

بكميات جيدة اإىل حّد ما.

فوائد الزجنبيل اخلارقة عند مزجه مع نباتات اأخرى
فوائد الزجنبيل عند ارتباطه مع النباتات الطبية الأخرى، تتحول اإىل "خارقة" بالفعل.

اإذ يحتوي على  لها،  العنب ل ح�سر  فوائد 
والعنا�سر  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م���ن  ك��ب��ر  ع����دد 

املعدنية ال�سرورية للج�سم، 
كما يحتوي على الألياف. وفيما ياأتي نقدم 

لكم يف الآتي
قائمة باأبرز فوائد العنب:
فوائد العنب الأكرث �سهرة

- خاف�ص للكول�سرتول يف الدم.
القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة  خطر  يخفف   -

وال�سرايني.
- يعمل على تعديل �سغط الدم.

- عالج ل� الإم�ساك.
- م�ساّد قوي لل�سرطان.

- جّيد ل�سحة الدماغ.
- مينع ت�سكل احل�سى والرمل يف الكلى.

- مفيد يف حالت فقر الدم.
- يعالج التعب والإرهاق.

- ينّظف اجل�سم من ال�سموم.
- رائع للب�سرة، حيث يدخل يف تركيبته عدد 
والعناية  التجميل  م�ستح�سرات  من  كبر 

بالب�سرة.
مالحظة هاّمة: ل ُين�سح التداوي بالعنب 
لالأ�سخا�ص الذين يعانون من فرط �سغط 

الدم، 
ومن مر�ص ال�سكري ومن التهابات القولون 

واملعدة ومن ال�سمنة.

فوائد العنب يف 
عالج الم�ساك

�شحة وتغذية
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وهي  والعقل،  والروح  اجل�سد  ي�ستهدف  متكامل  نظام  عن  عبارة  اليوغا  متارين 
ُمنا�سبة لالأفراد الذين ي�سكون من زيادة يف الوزن، ويرغبون يف التخ�سي�ص، مع 
ف اأكرث اإىل متارين اليوغا، وفوائدها  ة اجل�سم والعقل. وللتعرُّ احلفاظ على �سحَّ

وطرق تطبيقها، "�سيدتي. نت" يطلعك عليها يف ال�سطور الآتية:
متارين اليوغا وخ�سائ�سها

ل،  والتاأمُّ ال���س��رتخ��اء،  اإىل  حت��ت��اج  ال��ي��وغ��ا  مت��اري��ن 
�ص بعمق، والتنفُّ

اإىل مرحلة  ال���و����س���ول  ب��غ��ي��ة  ر  ُم���ت���ك���رِّ وب�����س��ك��ٍل   
تزيد  اليوغا  متارين  اأنَّ  ومعلوٌم  ال���س��رتخ��اء. 
اإنقا�ص  ُت�ساعد يف  القلب، وهي  نب�سات  ل  معدَّ

الوزن وحُتافظ على تنا�سق اجل�سم.

لتمارين اليوغا فوائد باجلملة، ومنها:
ظهور  م��ن  واحل���ّد  وال��ب�����س��رة،  اجل�سم  ���س��ّد   •

عالمات التقّدم يف ال�سن.
الع�سالت  اآلم  م��ن  التخفيف   •

الع�سلي  ال�������س���دِّ  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
املُزمن.

• تن�سيط الذاكرة، مع زيادة 
الرتكيز ب�سكل ملحوظ.
امل������������زاج  حت�����������س�����ني   •

الكاآبة  على  والق�ساء 
والعدوانيَّة.

عمليَّة  حت�����س��ني   •
�ص. التنفُّ

ة  حدَّ م��ن  التخفيف   •
واملُ�ساعدة  وال��ت��وّت��ر،  الأرق 

يف النوم.
ال�سموم. من  اجل�سم  • تنظيف 

واأوت���ار  املفا�سل  ليونة  زي���ادة   •
اجل�سم.

تنظيم   •

ات القلب، وتعديل ارتفاع �سغط الدم. دقَّ

طرق تطبيق متارين اليوغا
ات، ويف  مُتار�ص متارين اليوغا لثالث مرَّ

الآتي بع�سها:

مترين الرق�سة
اليمنى،  ركبتك  واث��ن��ي  منت�سبة،  قفي 
اليمنى،  بيدك  اليمنى  برجلك  وام�سكي 

كما هو ُمبنيَّ يف ال�سورة.
ا�سغطي على رجلك اليمنى، 
انزليها  ث����مَّ  وارف���ع���ي���ه���ا، 
يدك.  م�����س��ت��وى  ���ى  ح���تَّ
العلوي  اجل��زء  اثني 
اإىل  م���ن ج�����س��م��ك 
الأم�����������ام ب���ب���طء، 
ين  متدِّ ب��ي��ن��م��ا 
ذراع�������������������������������ك 
ال������ي�������������س������رى 
اأم������������ام������������ك. 
لع�سر  �سي  تنفَّ
ات، وبعمق،  مرَّ
ق��ب��ل ال���ع���ودة اإىل 
و����س���ع���ي���ة ال���ب���داي���ة. 
التمرين  ه�����ذا  ك�������ّرري 

تني يف كلِّ رجل. مرَّ

غ���ط�������س���ة 

طائر ال�سنونو
غط�سة طائر ال�سنونو ُت�ساعد يف اإنقا�ص الوزن

ا�ستلقي على الأر�ص، مع توجيه راحتي يديك اإىل الأعلى. 
راأ���س��ك، و�سدرك،  وارف��ع��ي  نف�ًسا عميقا،  خ��ذي 

ورجليك، وذراعيك اإىل الأعلى قدر امل�ستطاع، 
مع �سدِّ ع�سالت البطن اإىل الداخل. ابقي 

اأنفا�ص  اأخد خم�سة  الو�سعية، مع  يف هذه 
ع��م��ي��ق��ة، ث���مَّ اأط��ل��ق��ي اأن��ف��ا���س��ك، وك����ّرري 

التمرين لثالث مرات.

مترين الن�سر
مترين الن�سر حلرق دهون اجل�سم

ب���ال���وق���وف؛ �سعي  ال��ت��م��ري��ن  اب���دئ���ي 
اجلزء الأعلى من ذراعك الأمين على 
ذراع���ك الأي�����س��ر، ف��وق امل��رف��ق. حاويل 

دفع اجلزء الأ�سفل من ذراعك الأمين 
اأم���ام ذراع���ك الأي�����س��ر، م��ع �سمِّ راحتيك 

مًعا.
ارفعي رجلك اليمنى، و�سعيها على فخذك 

الأي�سر فوق الركبة.
 وحاويل د�صَّ اأ�سابع قدمك اليمنى خلف بطن 

�ساقك.
كي نحو الأ�سفل، مف�سحة املجال لفخذيك  حترَّ

العلويني باأن تع�سرا بعمق معا.
كّرري هذا التمرين مرتني، لكل 

رجل.

اليوغا .. نظام متكامل ي�ستهدف اجل�سد والروح والعقل
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العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
االإنذار العديل بالن�شر

رقم )2019/6768(
براهيم بن مو�سى - املنذر  - بوكالة املحامي / احمد امليدور 

�سد املنذر اليهم : 1- الفالح للتجارة العامة - �ص ذ م م
          2- زكريا بايزدى )جزائري اجلن�سية( 

املو�سوع : ومبوجب هذا الإنذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ 
وقدره )2.381.000( والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 2018/12/16 حتى 
ال�سداد التام يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ الإعالن بالن�سر واإل �سي�سطر املنذر 
اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�سائية مع 

حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/6780 
املنذر : علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ص - وميثلها / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي - مبوجب وكالة 
الفرن�سي  �سيتي - احلى  ، انرتنا�سيونال  : دبي  املحرر )2018/1/164166( عنوانه  م�سدقة - رقم 

بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669 
املنذر اليه : فور ايت ايت لتاأجر ال�سيارات - عنوانه : هور العنز �سرق منطقة ابوهيل - بناية املها �سنرت - 

حمل SH-11 رقم  الر�ص 0 - 1502 رقم مكاين : 3395197099
املو�سوع : انذار عديل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )حمل رقم SH-11 بناية املها �سنرت( و�سداد قيمة 
اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا 
النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة 
اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ 

حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/6782 
املنذر : الزاجل للعقارات - �ص ذ م م  وميثلها / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة. رقم 
 P20 املحرر )2018/1/164166(  عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم

حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669 
املنذر اليه : بال�ص بال�ص للمقاولت العامة - �ص ذ م م عنوانه : �سكن عمال غرفة رقم

القوز   358-635 الر���ص  رقم   95F-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94  -
الثالثة  -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سكن عمال غرفة رقم - 92-93-94-
95F-83-84-85-86-87-88-89-90-91( و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة 
املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  الن���ذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  �سهر من  اق�ساها  م��دة  كله يف  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء 
الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه 
بكافة  اليه  املنذر  الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل  واجلهات  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  ذلك  مبا يف 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6770(

املنذرة / دبي للخر�سانة اجلاهزة - �ص ذ م م 
املنذر اليه / اإمباير ميتل اند�سرتيز - �ص ذ م م 

املبالغ  ت�سديد  ف��ورا اىل  امل��ب��ادرة  امل��ن��ذرة منكم  الإن���ذار بطلب اجلهة  ه��ذا  نخطركم ومب��وج��ب 
امل�ستحقة عليكم مبوجب ال�سيك رقم 000133 وال�سادر عن م�سرف الإمارات ال�سالمي وذلك 
لرجتاعه لعدم كفاية الر�سيد وحيث انه مازالت ذمتكم املالية م�سغوله ل�سالح اجلهة املنذرة 
عليكم  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  نخطركم  وعليه  دره��م   300000 ق��دره  مبلغ  وه��و  ال�سيك  مببلغ 
مبلغ 300000 درهم وذلك خالل 5 ايام من تاريخ اعالنكم لهذا الن�سر القانوين ويف حال عدم 
الإ�ستجابة اىل ذلك فان موكلنا �سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم 
للزامكم بدفع املرت�سد من قيمة ال�سيك املذكور عاليه مع الزامكم بكافة الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/6784 
املنذر : علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ص - وميثلها / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي - مبوجب وكالة 
الفرن�سي  �سيتي - احلى  ، انرتنا�سيونال  : دبي  املحرر )2018/1/164166( عنوانه  م�سدقة - رقم 

بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669 
املنذر اليه : مودرن اليك�ص لتاأجر ال�سيارات - �ص ذ م م - عنوانه : هور العنز �سرق منطقة ابوهيل - بناية 

املها �سنرت - حمل SH-06 رقم  الر�ص 0 - 1502 - رقم مكاين : 3395197099
املو�سوع : انذار عديل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )حمل رقم SH-06 بناية املها �سنرت( و�سداد قيمة 
اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا 
النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة 
اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ 

حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر 
رقم 2019/1/6776 

: دبي - الرب�ساء  العنوان    ) م  م  ذ  العقارية )�ص  ل��الإدارة وال�ست�سارات  دانية  ال�سادة /   : املنذر 
1 - بناية دو�سلدورف بيزن�ص بوينت - هاتف : 044472444 - 0501908882 

مببنى   )406( رق��م  ال�سقة   : وعنوانه   - �سواين  بنودير  راجن���ان  را�سمي  ال�سيد/   : اليه  امل��ن��ذر 
الزرعوين على قطعة الر�ص رقم )1438-373( منطقة الرب�ساء حاليا - جمهول الإقامة 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة ا�سالح ال�سرار والتلفيات التي خلفها يف ال�سقة رقم )406( 
مببنى الزرعوين على قطعة الر�ص رقم )1438-373( منطقة الرب�ساء باإجمايل مبلغ )9.475 
درهم( ت�سعة الف واربعمائة وخم�سة و�سبعون درهم ، ويحتفظ املنذرة بحقها كامال مبطالبة 
املنذر اليه بالتعوي�ص عن العطل وال�سرر عند اأي تاأخر يف دفع املبلغ املذكور ، واإل �ست�سطر 
املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية ، مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/6781 
املنذر : علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ص - وميثلها / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي - مبوجب وكالة 
الفرن�سي  �سيتي - احلى  ، انرتنا�سيونال  : دبي  املحرر )2018/1/164166( عنوانه  م�سدقة - رقم 

بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669 
املها  العنز �سرق منطقة ابوهيل - بناية  ال�سيارات - �ص ذ م م - عنوانه : هور  اليه : ذي��اب لتاأجر  املنذر 

�سنرت - حمل SH-32 رقم  الر�ص 0 - 1502 -  رقم مكاين : 3395197099
املو�سوع : انذار عديل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )حمل رقم SH-32 بناية املها �سنرت( و�سداد قيمة 
اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا 
النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة 
اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ 

حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اإعالن بالن�شر

رقم  2019/6756 
املنذر : �سركة هديل لغ�سيل ال�سيارات 

املنذر اليه : �سركة الهدف لإدارة املرافق 
لذا انذركم ب�سداد مبلغ وقدره )100.000( مائة الف درهم نتيجة ال�سرر 
الذي  وقع علينا من كافة النواحي املتعلقة بالعمال واملوظفني واخل�سائر 
التي ت�سررنا منها اأعاله ، وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخه 
وخالف ذلك �ساأكون م�سطرا لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم 

ومنها اقامة دعاوى تعي�ص عن ال�سرر الذي اأ�سابني. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6771(

املنذرة / دبي للخر�سانة اجلاهزة - �ص ذ م م 
املنذر اليه /حممد عا�سق تاركاراتي بوتيابورايل 

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب اجلهة املنذرة منكم املبادرة فورا اىل ت�سديد املبالغ 
الإم��ارات ال�سالمي  ال�سيك رقم 000022 وال�سادر عن م�سرف  امل�ستحقة عليكم مبوجب 
ل�سالح  م�سغوله  املالية  ذمتكم  مازالت  ان��ه  وحيث  الر�سيد  كفاية  لعدم  لرجتاعه  وذل��ك 
عليكم  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  نخطركم  وعليه  دره��م   33979 وق��دره  مببلغ  امل��ن��ذرة  اجلهة 
القانوين ويف حال  الن�سر  ايام من تاريخ اعالنكم لهذا  مبلغ 33979 درهم وذلك خالل 5 
الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  باتخاذ  �سيقوم  موكلنا  فان  ذلك  اىل  الإ�ستجابة  عدم 
يف مواجهتكم للزامكم بدفع املرت�سد من قيمة ال�سيك املذكور عاليه مع الزامكم بكافة 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/6783 
املحرر  رق��م  وكالة  ، مبوجب  ال�سعود  اب��و  �سفيق  م  وميثلها / حممد  م  ذ  �ص   - للعقارات  ال��زاج��ل   : املنذر 
املحرر  رقم  م�سدقة.  وكالة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رجاء   / وميثله   )2014/1/164695(
)2018/1/164166(  عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل 

رقم 14 ، ور�سان الأوىل ، ت : 0555564669 
املنذر اليه : بال�ص بال�ص للمقاولت العامة - �ص ذ م م 

عنوانه : �سكن عمال القوز - غرفتني رقم الر�ص 635 - 358 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سكن عمال - غرفتني( و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة، 
بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر 
املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  واملياه  الكهرباء 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
 اإعالن بالن�شر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اإعالن تغيري اإ�شم

تقدمت ال�سيدة/فاطمة نايف حممد �سالح ال حممود ، اإماراتية 
من  ا�سمها  تغير  بطلب  ال�سرعية  دب���ي  اىلحم��ك��م��ة  اجلن�سية 
حممد  ن��اي��ف  منى  اىل  حم��م��ود  ال  �سالح  حممد  ن��اي��ف  فاطمة 
���س��ال��ح ال حم��م��ود وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ان ي��ت��ق��دم ب��ه ايل 

املحكمة املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/2820 اإ�شتئناف جتاري 
م   م  ذ  �ص   - البناء  ملقاولت  ال�سخور  1-رك��ن  املدخل/  اىل اخل�سم 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /هيني�سي - �ص ذ م م وميثله 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - كنعان  حليم  /�سمر 
2017/670 جتاري كلي بتاريخ 2018/12/17 وحددت لها جل�سه يوم  
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/10/2 املوافق  الربعاء 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/3319 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- نامييك�ص برتوليوم م د م �ص  جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممود  عظمت  املدعي/  ان  مبا 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  
ال�ساعة  املوافق 2019/9/22  الح��د   يوم  لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/315 جتاري )جزئي(  

اىل املحكوم عليه : مركز املنامة ذ م م / عجمان - تقاطع �سارع ال�سيخ را�سد بن حميد مع �سارع الإحتاد 
- مقابل كي ام للتجارة واللولو هايرب ماركت - هاتف رقم 067499066 - فاك�ص رقم  067499055 - رقم 

مكاين : 4334010866   - نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/21 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله  ل�سالح �سركة دبليو جي تاور - ذ م 
م بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)254.919.17( درهما )مائتان واربعة وخم�سون الفا وت�سعمائة وت�سع ع�سر درهما و�سبع ع�سر فل�سا( 
املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %7 بواقع  به  املق�سى  املبلغ  على  التاأخرية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة 
الق�سائية الواقع يف 2019/2/4 وحتى ال�سداد التام على ان ل يجاوز ا�سل املبلغ املق�سى به والزامها 
مب�ساريف الدعوى وخم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.   حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ - حرر بتاريخ  2019/6/20 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1643 ل�شنة 2019    
اىل املحكوم عليه / كابكو بيرتوليوم اند�سرتي�ص - �ص م ح 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2018/12/18 يف الق�سية رقم 6460 ل�سنة 2018 جتاري جزئي 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 439835 درهم - بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة يف 2018/9/30 وحتى ال�سداد التام 

ل�سالح املحكوم له/ الفار�ص لتاأجر املعدات - �ص ذ م م 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف 

غيابك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1898 ل�شنة 2019 

اىل املحكوم عليه / روجيليوج ار جونزالي�ص بورجال 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )50724( درهم ، بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %6 

من تاريخ 2017/6/14 حتى ال�سداد التام 
ل�سالح املحكوم له/ بنك الإحتاد الوطني 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/8294  جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/ �سركة دبليو. جي. تاول - ذ م م 
 املدعي عليه / 1- رايف جعفري 

املدعي اليه / 2-  رايف اجري فود انرتنا�سيونال - �ص م ح 
للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام   : املحكمة مبثابة احل�سوري  حكمت 
مبلغ وقدره )110.000 درهم( مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�سداد 
التام على األ تزيد الفائدة على اأ�سل املبلغ املق�سى به ، وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف 

وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
القانونية  الجراءات  و�ستتخذ بحقكم  اليه  امل�سار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

اعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 
 يف الدعوى رقم  2019/1587 

بناء على طلب من املدعي : حممد عبدالقادر حممد اإبراهيم )هندي اجلن�سية( 
باإعالن املدعي عليها : �سركة ا�سالم للعقارات - ذات م�سوؤولية حمدودة 

يف الدعوى رقم 2019/1587 الدائرة املدنية الكلية يطالب فيها : 1- بف�سخ عقد البيع لعدم التزام املدعي عليها الأوىل 
ب�سروط العقد بت�سليم الفيال امل�سرتاه يف املوعد املحدد للت�سليم واإعادة الطرفني اىل ما كانو عليه قبل التعاقد 

2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي تعوي�ص عن الأ�سرار املادية والدبية وفقا ملا تقدره املحكمة. 
3- ا�سدار قراركم بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره )439.560( درهم والفائدة القانونية بواقع 

9% من تاريخ ا�ستالم املبلغ وحلني ال�سداد التام 
4- الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

الكائن مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية مبكتب رقم )7(  ادارة الدعوى  لذا انت مكلف باحل�سور امام مكتب 
الدعوى وتقدمي ما  ال�ساعة 8.30 �سباحا لالإجابة على  بتاريخ 2019/9/25 وذلك يف متام  الكلية.  املدنية  الدائرة 
لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الإجراءات القانونية 

يف غيابكم. حتريرا يف 2019/8/28 م 
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

اعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 
 يف الدعوى رقم  2019/233 

املدعي : علي ماجنويري - اأمريكي اجلن�سية 
املدعي عليه : 1- بيامود ميدل اي�ست للو�ساطة  يف الدعوى رقم 2019/233 الدائرة املدنية الكلية 

التم�ص من عدالة املحكمة املوقرة الآتي : - التكرم بف�سخ عقد البيع لعدم التزام املدعي عليهما ب�سروط 
العقد بت�سليم الفلل امل�سرتاه يف املوعد املحدد للت�سليم واإعادة الطرفني اىل ما كانوا عليه قبل التعاقد 
- ا�سدار قراركم بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 3.012.625 

درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستالم املبلغ وحلني ال�سداد التام. 
- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

بتاريخ    )7( رقم  مكتب  عجمان  مبحكمة  الكائن  الدعوى  ادارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  انت  لذا 
عن  تخلفكم  ح��ال  ويف   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ال��دع��وى  على  لالإجابة  وذل��ك   )2019/10/6(

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حتريرا يف 2019/8/28 م 

حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/615 تنفيذ

اىل  املنفذ �سده : هالل عبداهلل مهنا حميد الكندي 
نعلمكم باأن املنفذ / بنك دبي الإ�سالمي - �ص م ع 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة مببلغ )431.426.76( درهم 
و�ستة  دره��م��ا  وع�سرون  و�ستة  واربعمائة  الفا  وث��الث��ون  وواح���د  )اربعمائة 
و���س��ب��ع��ون ف��ل�����س��ا( - ل���ذا ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ك��م احل�����س��ور اىل حم��ك��م��ة الفجرة 
الحتادية البتدائية �سباح يوم )الأربعاء( املوافق )2019/10/2( ويف حالة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر���س��ال  اأو  ح�سوركم  ع��دم 

الجراءات القانونية يف غيابكم. 
قلم التنفيذ     

       دولة االإمارات العربية املتحدة
   وزارة العدل

حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/165  تنفيذ
اىل  املنفذ �سده : جنيب احمد �سالح املحرزي 

نعلمكم باأن املنفذ / بنك دبي الإ�سالمي - �ص م ع 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة مببلغ )128.068.50( درهم 

)مائة وثمانية وع�سرون الفا وثمانية و�ستون درهما وخم�سون فل�سا(
البتدائية  الفجرة الحتادية  يتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة  لذا 
اأو  �سباح يوم )الأربعاء( املوافق )2019/10/2( ويف حالة عدم ح�سوركم 
اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية 

يف غيابكم. 
قلم التنفيذ     

       دولة االإمارات العربية املتحدة
   وزارة العدل

حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1071
اأملاين اجلن�سية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ هنز �سني �سكوتزي - 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سيف حممد تقي 
- باك�ستان اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )ور�سة هنز �سني مليكانيك ال�سيارات( والتي 
املادة )14(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )510936(  وعمالبن�ص  باإمارة   تاأ�س�ست 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1069

�سورية    - الهدى  نور  يحيى  حممد  منى  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ، ويرغب يف التنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ 
تاأ�س�ست  روزا(  )بيال  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  �سوري   - زعنون  حممد  احمد 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )518437( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  بال�سارقة.  الإقت�سادية 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي 
ا�سبوعني  اليه بعد  امل�سار  العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 167

بنغالدي�ص   - روبيل عامل  �سوجان  ال�سيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف / �سالون جنوم املدام 
 - �سيل  اورون  �سيل  الوك  لل�سيد/  وذلك   771865 ترخي�ص  رقم   ، للحالقة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  اجلن�سية.  بنغالدي�ص 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املال والأعمال

اللجنة الدائمة للتنمية القت�سادية يف 
عجمان تعقد جل�ستها التا�سعة للعام 2019

•• عجمان ـ الفجر 

التنفيذي  للمجل�ص  التابعة  القت�سادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  عقدت 
بعجمان جل�ستها التا�سعة للعام 2019 برئا�سة �سعادة م. عبداهلل املويجعي 
يف  والحت��ادي��ة  املحلية  املمار�سات  اأف�سل  على  ل��الط��الع  اللجنة،  رئي�ص   �
والعقاري  القت�سادي  القطاع  م�ستجدات  اآخر  ومناق�سة  ال�ستثمار  قطاع 
يف الإمارة. ح�سر اأعمال اجلل�سة اأع�ساء اللجنة، ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
وخولة  �سامل  وفاطمة  ال�سويدي  و�سامل  النعيمي  عي�سى  وعلي  النعيمي 
�سعادة جمال �سيف اجلروان  �سارك يف اجلل�سة  اللجنة، كما  اليا�سي مقرر 

اأمني عام جمل�ص الإمارات للم�ستثمرين باخلارج.
ويف م�ستهل اجلل�سة رحب �سعادة عبداهلل املويجعي باحل�سور، وقدم �سعادة 
باخلارج”  للم�ستثمرين  الإم���ارات  “جمل�ص  ح��ول  عر�ص  اجل��روان  جمال 
وامل�ستثمرين  احلكومية  اجلهات  ت�سم  كمن�سة  ودوره  التنظيمي  وهيكله 
الر�سمية  املنا�سبات  يف  الأ�سوات  لتوحيد  اخل��ارج  يف  منرباً  املجل�ص  ليكون 
الفر�ص  اأف�سل  على  والتعرف  اخلارجي  ال�ستثمار  يف  للراغبني  ومرجعاً 
الفريق  وروح  واحلوكمة  “ال�سفافية  يف  املجل�ص  قيم  على  موؤكداً  املتاحة. 
وثيقة  و�سل  ليكون حلقة  املجل�ص  وروؤي��ة  الفعال”   والتوا�سل  وامل�ساركة 
الإمارات  ا�ستثمارات  تناف�سية  لتعزيز  باخلارج واحلكومة  امل�ستثمرين  بني 
الإماراتية  ال�ستثمارات  ور�سالته يف حماية  التحديات،   واإزال��ة  اخل��ارج  يف 
يف اخلارج من خالل التن�سيق الفعال بني امل�ستثمرين يف اخلارج بالإ�سافة 
اإىل التوا�سل مع اجلهات احلكومية يف الدولة واجلهات اخلارجية لإزالة 
يف  الآم��ن��ة  ال�ستثمار  فر�ص  اإ�ستك�ساف  اإىل  املجل�ص  ي�سعى  كما  املعوقات 

اخلارج واإبداء الراأي وامل�سورة لأع�ساء املجل�ص.
وقدم الأمني العام ملجل�ص الإمارات للم�ستثمرين باخلارج عدد من الأمثلة 
تعزيز  يف  �ساهمت  والتي  ال��دول��ة  خ��ارج  للم�ستثمرين  وامل�سرفة  الناجحة 
على  اخلارجية  لال�ستثمارات  الدولة  ت�سدر  يف  و�ساهمت  الإم��ارات  �سمعة 
من  اأك��رث  يف  تتوزع  الماراتية  ال�ستثمارات  اأن  مو�سحاً  املنطقة،  م�ستوى 

%90 من دول العامل.
التعرف على النظمة واللوائح  العقود و�سرورة  و�سدد على اهمية درا�سة 
اخلا�سة بكل دولة قبل ال�ستثمار وتوقيع اأي عقد، فقيمة ال�ستثمار تكمن 
يف قوة العقد، م�سدداً على درا�سة  كافة العوامل الفنية والتنظيمية للعقد 
بال�ستثمار  الدفع  ل�سمان  املنا�سب  ال�سريك  اختيار  اأهمية  اإىل  بالإ�سافة 
واجلهود  امل��ق��دم،  بالعر�ص  اجلل�سة  اأع�����س��اء  اأ���س��اد  جانبهم  م��ن  وجن��اح��ه. 
عوامل  ت��وف��ر  ب��اخل��ارج يف  للم�ستثمرين  الإم����ارات  م��ن جمل�ص  امل��ب��ذول��ة 
النجاح للم�ستثمر الإماراتي يف اخلارج، واأكدو على اأهمية وجود جمال�ص اأو 
هيئات حملية معنية بال�ستثمار على امل�ستويني املحلي واخلارجي لتوفر 

فر�ص وم�ساريع بن�سب جناح كبرة تعزز من تنوع اإقت�ساد الدولة ككل.  
ه���ذا وت��ن��اول��ت اجل��ل�����س��ة، ع��ر���ص ح���ول الآل���ي���ات امل��ق��رتح��ة لتعزيز حماية 
واأهمية توفر  التي قد يواجهها  املحتملة  املخاطر  العقاري من  امل�ستثمر 
دائرة  جهود  احل�سور  وثمن  ال��ع��ق��اري،  للم�ستثمر  كامل  ب�سكل  البيانات 
البيئة  توافر  على  وحر�سهم  ال�ساأن  ه��ذا  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا���س��ي 

العقارية الآمنة التي ت�سمن حقوق كافة الأطراف.

وزارة املالية تناق�ص تطبيقات �سريبة القيمة امل�سافة على 
اجلهات احلكومية مع دائرة املالية والدوائر املحلية يف حكومة اأم القيوين 

•• دبي-الفجر: 

اإىل تعزيز  ال��ه��ادف��ة  اإط����ار ج��ه��وده��ا  يف 
خمتلف  مع  وال�سراكة  التعاون  قنوات 
اجلهات املحلية والحتادية، ومتا�سياً مع 
�سعيها ل�سمان التطبيق الأمثل للنظام 
التقى  الدولة،  م�ستوى  على  ال�سريبي 
دائرة  ع��ن  امل��ال��ي��ة مم��ث��ل��ني  وزارة  وف���د 
اأم  حكومة  يف  املحلية  وال��دوائ��ر  املالية 
القيوين وذلك يوم الأحد 15 �سبتمرب 

يف مركز اأم القيوين الثقايف. 
اأف�سل  ا���س��ت��ع��را���ص  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
اتباعها  الواجب  ال�سريبية  املمار�سات 
الدور  ومناق�سة  احلكومية  اجلهات  يف 
التي ت�سطلع به وزارة املالية يف تقدمي 
ال���دع���م ل��ل��ج��ه��ات الحت���ادي���ة يف جمال 

جتهيز وتقدمي اقراراتها ال�سريبية.
اأه����م النقاط  ال��ل��ق��اء  ا���س��ت��ع��ر���ص   ك��م��ا 
التطبيقات  ب��دورة  املتعلقة  والتحديات 
ميكنها  ال���ت���ي  واحل����ل����ول  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
التحديات،  ه���ذه  جت����اوز  يف  امل�����س��اه��م��ة 
التعاون  اأوج���ه  نقا�ص  اللقاء  �سهد  كما 

ال������وزارة ودائ�����رة املالية  امل�����س��رتك ب��ني 
والدوائر املحلية يف حكومة اأم القيوين 
وتبادل اخلربات والتجارب يف جمالت 
امل�سافة  ال���ق���ي���م���ة  ����س���ري���ب���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
امل�سرتكة  امل��ال��ي��ة  امل���ج���الت  وخم��ت��ل��ف 
الأخ������رى. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك؛ اأك���دت 
الوكيل  الأم���ري  حممد  م��رمي  �سعادة 
العامة  املالية  الدارة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
حر�ص الوزارة على التعاون مع خمتلف 
والحتادية  املحلية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
مب���ا ي���دع���م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�������وزارة يف 
بكفاءة  الحت��ادي��ة  امل���وارد  وتنمية  اإدارة 

وفعالية. 
وفد  زي�����ارة  “تاأتي  ���س��ع��ادت��ه��ا:  وق���ال���ت 
اأم  امل��ال��ي��ة يف حكومية  ل��دائ��رة  ال����وزارة 
القيوين يف اإطار �سعيها لتن�سيق اجلهود 
ل�سمان  ال���ع���الق���ة  ذات  اجل����ه����ات  م����ع 
ال�سريبية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبيق 

على اجلهات احلكومية.
خ���الل  امل���ال���ي���ة  وزارة  مم���ث���ل���و  وق�������دم 
تطبيقات  حول  تف�سيلياً  عر�ساً  اللقاء 
���س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة واإج������راءات 

مراجعة وتقدمي الق��رارات ال�سريبية 
و�سمل  ل��ل�����س��رائ��ب.  الحت���ادي���ة  للهيئة 
ال��ع��ر���ص ال��ت��ق��دمي��ي ا���س��ت��ع��را���ص نبذة 
املختلفة  ال�سريبية  الت�سنيفات  ع��ن 
ب��الإ���س��اف��ة اىل ع��ر���ص ت��ف�����س��ي��ل��ي عن 

خ��ط��وات واإج������راءات م��راج��ع��ة واإع����داد 
ال�سريبية، ومفهوم �سريبة  الإق��رارات 
كيفية  وع����ن  وامل���خ���رج���ات،  امل���دخ���الت 
ل�سريبة  امل��ح��ا���س��ب��ي��ة  ال��ق��ي��ود  ت�سجيل 
الإداري���ة  وال��غ��رام��ات  امل�سافة،  القيمة 

ت��ف��ر���ص ع��ن��د خم��ال��ف��ة القوانني  ال��ت��ي 
ال�سريبية يف الدولة والآليات اخلا�سة 
ال�سريبي  ال���س��رتداد  طلبات  بتقدمي 
وط����ل����ب����ات ال���ت�������س���ري���ح ال����ط����وع����ي عن 

الإقرارات ال�سريبية.

�سرح وتعريف بحقوق وواجبات الأفراد

»اقت�سادية دبي« تخاطب امل�ستهلكني
 والتجار عرب من�ستها التوعوية يف مطار دبي 

اإىل جانب تو�سيح اآلية ت�سجيل ال�سكاوى 
اخل���ا����س���ة ب��امل�����س��ت��ه��ل��ك والع�����م�����ال، عرب 
الذي  دبي”،  م�ستهلك  “تطبيق  حتميل 
من املمكن حتمليه على الهواتف الذكية، 
اإىل جانب الإجابة عن ا�ستف�سارات الزوار 
العامة التي ت�سكلت حول كيفية ا�سرتداد 
احل��ق��وق خ��ارج دول��ة الإم����ارات، وع��ن دور 
قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك 
وعملية   وامل�ستهلكني،  التجار  حماية  يف 
يف  الق��ت�����س��ادي  الن�ساط  م��زاول��ة  تنظيم 

دبي«.

•• دبي-الفجر: 

قطاع  يف  متمثلة  دب��ي  اقت�سادية  د�سنت 
امل�ستهلك،  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة 
م��ن�����س��ت��ه��ا ال����ت����وع����وي����ة يف م����ط����ار دب�����ي، 
وت�������س���ت���ه���دف ه������ذه امل������ب������ادرة ال���ق���ادم���ني 
دب����ي، ل�ستقبال  م��ط��ار  ع��رب  وال��ع��اب��ري��ن 
العامة  وال����س���ت���ف�������س���ارات  م��الح��ظ��ات��ه��م 
الأعمال  وحماية  امل�ستهلك  حماية  ح��ول 
التوا�سل  ب���اأرق���ام  وتعريفهم  ال��ت��ج��اري��ة، 
وهي  امل�ستهلك  حماية  بخدمة  اخلا�سة 
600545555، وت�ستمر فعاليات هذه 
املن�سة لغاية 20 �سبتمرب اجلاري. وت�سعى 
اقت�سادية دبي من خالل هذا التوجه اإىل 
ال�سفافية  وتعميم  احل��ق��وق،  كافة  حفظ 
وال�سراء،  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  يف  واحل��ي��ادي��ة 
باإمارة  التجزئة  بتجارة  ال��زوار  ورفع ثقة 

دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
ال�سحي،  ق��ال عبداهلل  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
ل��ق��ط��اع الرقابة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
اقت�سادية  امل�ستهلك يف  التجارية وحماية 
دبي: “ تعد هذه املبادرة واحدة من املهام 
تعزيز  اإىل  وال��ه��ادف��ة  ل��ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ي�����س��ة 
ث��ق��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وال��ت��ج��ار م���ن خمتلف 

اإمارة  يف  القت�سادية  بالبيئة  اجلن�سيات 
دب��ي، الأم���ر ال��ذي ي�ساهم ب���دوره يف دعم 
ويعمل  التجزئة،  باأ�سواق  ال�سرائية  القوة 
ذل���ك ع��ل��ى رف���ع م�����س��ت��وى ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف 
املقدمة  املتميزة  توفر اخلدمة واجل��ودة 
للم�ستهلكني، وتعزيز احلركة القت�سادية 
الإمارات  دول��ة  يف  التجارية  والتعامالت 
ب�سكل  دب�����ي  واإم���������ارة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اقت�سادية  حر�ص  ال�سحي  واأك��د  خا�ص«. 
دب����ي ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل مع 
واملقيمني  دب���ي  زوار  وخ��ا���س��ة  اجل��م��ه��ور 
فيها، والعمل على حماية حقوقهم خالل 
اأو خ��ارج الدولة  ف��رتة تواجدهم يف دب��ي، 
يف ح���ال ق���ام���وا ب����اأي ع��م��ل��ي��ة ���س��رائ��ي��ة اأو 
تعامل جت��اري يف الإم���ارة. م�سرا اإىل اأن 
الو�سول اإىل اأكرب �سريحة من امل�ستهلكني 
املحتملني، يفعل مبداأ تطبيق العدالة يف 
بني  تقام  التي  ال�سرائية  العمليات  جميع 

امل�ستهلكني والتجار. 
اإمارة  زوار  “يتم توعية  ال�سحي:  واأ�ساف 
املطار من خ��الل موظفني قطاع  دب��ي يف 
امل�ستهلك،  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة 
حيث يعمل الفريق على توزيع املن�سورات 
والتجار  بامل�ستهلك  اخل��ا���س��ة  ال��ت��وع��وي��ة 

اإعمار العقارية توقع على �سروط اإ�سدار 
�سهادات ائتمان بـ 500 مليون دولر

•• دبي-وام:

اأعلنت �سركة اإعمار العقارية توقيعها على ال�سروط النهائية لإ�سدار �سهادات ائتمان بقيمة 
500 مليون دولر / 1.84 مليار درهم /. واأو�سحت ال�سركة - يف بيان ن�سر اأم�ص على 
املوقع الإلكرتوين ل�سوق دبي املايل - اأن العائد ال�سنوي ل�سهادات الئتمان املزمع اإ�سدارها 
يقدر بنحو %3.875، م�سرة اإىل اأنها ت�ستحق يف 2029. وياأتي بيان ال�سركة تو�سيحا 
لت�سريحها ال�سابق الذي اأكدت فيه عزمها ترتيب �سل�سلة من الجتماعات مع م�ستثمري 
وقالت  �سكوك.  طرح  احتمالية  ب�ساأن  ولندن،  كوجن  وه��وجن  �سنغافورة  يف  الثابت  الدخل 
ال�سركة اإنه مت ت�سليم ال�سروط النهائية لإ�سدار ال�سهادات اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية 
ال�سوق،  لل�سلطة وتداولها يف  الر�سمي  دب��ي، وذل��ك لإدراج��ه��ا يف اجل��دول  نا�سداك  و�سوق 

م�سرة اإىل اأنها تقوم بدور امللتزم وفقا لأحكام هذا الربنامج.

م�سر: بئر جديدة يف حقل »بلطيم« ينتج 
100 مليون قدم مكعب غاز يوميا

•• القاهرة-وام:

اعلنت وزارة البرتول والرثوة املعدنية امل�سرية و�سع البئر الأوىل من حقل غاز “بلطيم” 
النيل على  بدلتا  ال�سحلة  املياه  فى  نور�ص  يقع مبنطقة  وال��ذي  النتاج  جنوب غرب يف 
10 كيلومرتات من حقل نور�ص مبعدل  ال�ساحل وعلى بعد  12 كيلومرتا من  م�سافة 
500 مليون قدم  اإىل  ان يرتفع النتاج  100 مليون قدم مكعب غاز يوميا على  انتاج 
مكعب يوميا بعد النتهاء من برنامج تنمية احلقل الذى ي�سمل حفر 5 اآبار مع حلول 
الربع الثاين من العام القادم. جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه اأم�ص املهند�ص طارق املال 
وزير البرتول والرثوة املعدنية امل�سري عن املوقف التنفيذي مل�سروع حقل غازات بلطيم 
وو�سع البئر الأوىل على النتاج والربنامج الزمني للتنمية. و�سوف يتم تق�سيم النتاج 
بني هيئة البرتول واملقاول “اإيني” اليطالية و”بي بي” الربيطانية وفقاً لن�سب اقت�سام 
�سركة  بالعمليات هي  القائمة  ال�سركة  اأن  يذكر  البرتولية.  بالتفاقيات  املحددة  النتاج 

برتول بالعيم “برتوبل” نيابة عن هيئة البرتول و�سركتي اإيني وبي بي.

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2019/309 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: علي حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بالإر�ساد 
املنفذ �سده : اأحمد حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بالإر�ساد 
�سامل  : عبيد حميد  املنفذ �سده    ، العليلي   ال�ساعر  �سامل عبيد  احمد حميد   : املنفذ �سده 
عبيد ال�ساعر العليلي  ،  املنفذ �سده : حمدة حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي  ، املنفذ �سده 
ال�ساعر  املنفذ �سده : �سامل حميد �سامل عبيد   ، العليلي  ال�ساعر  : �سلمى حميد �سامل عبيد 
العليلي  ، املنفذ �سده : جمال حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي  ،  املنفذ �سده : مرمي �سامل 
حميد ال�ساعر العليلي  ، املنفذ �سده : فهد �سامل حميد ال�ساعر العليلي  ،  املنفذ �سده : نادية 

عبدال�سمد حممود  ،  املنفذ �سده :  عائ�سة �سامل حميد ال�ساعر 
الي�����ام  ويف  م�������س���اء   5.00 ال�������س���اع���ة   2019/9/25 امل�����واف�����ق  الأرب������ع������اء  ي�����وم  يف  ان�����ه 
ال��ث��الث ال��ت��ال��ي��ة ان اق��ت�����س��ى احل����ال ���س��ي��ج��رى ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه لدى 
 اجل���ه���ة ال���ت���ى ان���ي���ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���س��رك��ة الم�������ارات ل���ل���م���زادات وع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا اللكرتوين

ايداع  الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 

الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
 -  723  : رق��م الر���ص  الثانية -  املحي�سنة   : املنطقة   - بناء  ار���ص وم��ا عليها من  ح�سة يف 

م�ساحة احل�سة : 418.243 مرت مربع - قيمة احل�سة : 177753.275( درهم 
ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : ابو هيل - رقم الر�ص : 577 - م�ساحة احل�سة 

: 2982  قدم مربع - قيمة احل�سة : 283100( درهم
323 - م�ساحة   : ح�سة يف ار���ص وما عليها من بناء - املنطقة : هور العنز - رقم الر���ص 

احل�سة : 335.25 قدم مربع - قيمة احل�سة : 1326898.75( درهم
ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : املزهر الوىل - رقم الر�ص : 740 - م�ساحة 

احل�سة :  3352.5  قدم مربع - قيمة احل�سة : 1424812.5( درهم
ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : املزهر الثانية - رقم الر�ص : 1770 - م�ساحة 

احل�سة :  1162.2  قدم مربع - قيمة احل�سة : 467.115( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2775  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-قطار امل�ستقبل للمقاولت الفنية ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة 
�سبلي خر اهلل قد  ���ص.ذ.م.م وميثله:جو�سلني  اند�سرتي�ص  �ستيل  املدعي/انفن�سن  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)608.960.94( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
لكونه �سادرا  املعجل  بالنفاذ  �سمول احلكم  املحاماة مع  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام 
امل��واف��ق:2019/9/26 ال�ساعة:08:30 �ص  يف مادة جتارية.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3927 تنفيذ جتاري

مدير  وب�سفته  نف�سه  عن   - لل  رات��ان  كومار  فيبان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للتجارة  بالعني 
علي  ح�سني  وميثله:حممود  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  هوتل  ميلينيوم  ج��ران��د 
احمد قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1272195( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/364 تنفيذ عقاري
ان  ابراهيم �سليمان جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �سده/1- احمد  اىل 
وميثله:علي  الغا�سم  احل��م��دان  �سليمان  احمد  خالد  التنفيذ/رمي  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �ساحي  علي  م�سبح 
جزئي  عقاري   2019/17 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  وال��زام��ك 
 )445903( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وب��دف��ع  ال��دع��وى  مو�سوع  العقد  ف�سخ 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2465  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- حممد �سيخ احمد عبدالرحيم باوزير 2- ال�سيارة الذهبية لغ�سيل ال�سيارات 3- جولدن 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  العامة  للتجارة  اك�سربي�ص 
ال�سركة  اول:ب��ال��زام  الري�ص  �سالح  حممد  عي�سى  ل�سالح/طارق  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2019/5/15
املدعي عليها الثانية بالت�سامن مع املدعي عليه الول بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1238250( مليون 
 %9 بواقع  تعوي�سية  تاأخرية  فائدة  عن  ف�سال  دره��م  وخم�سني  ومائتني  الف  وثالثني  وثمانية  ومائتني 
�سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك يف 2016/11/22 وحتى متام ال�سداد - ثانيا:وبالزام املدعي عليه الول 
درهم ثالثة  وق��دره )3039000(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  الثانية  للمدعي عليها  وبو�سعه مالكا  ب�سخ�سه 
مليون وت�سعة وثالثني الف درهم  ف�سال عن فائدة تاأخرية تعوي�سية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق 
اتعاب  درهم مقابل  الف  امل�سروفات ومبلغ  والزامكم  ال�سداد  والثالث كال على حدا وحتى  الول  ال�سيكني 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2019/518 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- كارولينا فابريك�ص املحدودة

�ص.م.ح  الو���س��ط  ال�سرق  راي��ت  ���س��ده:1- ج�ست  املطعون  ب��اع��الن 
الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  جمهويل حمل 
املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك 

للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6775(

 املنذر / ال�سركة العاملية ملنتجاب اخلر�سانة امل�سلحة املحدودة )يني مك�ص( - �ص ذ م م
املنذر اليها / جلف تروت�ص )�ص ذ م م(

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1897 ل�شنة 2019    
اىل املحكوم عليه / حممد ها�سم عي�سى ها�سم العزيزي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما   
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1282776( درهم ، بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ املطالبة يف 2017/4/2 وحتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/بنك الإحتاد الوطني 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6769(

املنذر : القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون 
املنذر اليه : �سمارت بزن�ص �سنرت - موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها / ال�سيد �ساميم هرا مياه - 

بنجالدي�ص اجلن�سية - )جمهول حمل الإقامة( 
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها  بالآتي : 

ان املنذر يوجه هذا الإنذار والإخطار والتكليف اىل املنذر اليه حلثه وديا ور�سائيا بال�سداد لهذا 
تاريخ ن�سر هذا الإخطار والبالغ قدره )60000  ايام من  املبلغ املرت�سد يف ذمته خالل خم�سة 

درهم( �ستون الف درهما 
واإل يف حال اإ�سراره على عدم ال�سداد وجتاهل طلبات املنذر لن يكون امام املنذر من خيار اخر 
�سوي امل�سر اىل الق�ساء واتخاذه �سبيال لكي ي�ستاأدي حقوقه مع فوائد هذا احلق القانونية ، 

مع الزام املنذر اليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
  اإعالن  بالن�شر

 رقم 2019/6772   
املنذر  : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : باريل لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�سانع - ذ م م 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/176921( 

واملرت�سدة    ، دره��م   )52317( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  تخطر  امل��ن��ذرة  ف��ان 
اق�ساه ثالثون  وذلك خالل مدة  ي�ستجد منه  وما  اليجارية  القيمة  بذمته من 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإخطار ، وال �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات 
املادة   لن�ص  طبقا  العقار  ب��اخ��الء  واملطالبة   ، حقها  لها  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية 
نف�سه  تلقاء  من  منتهيا  العقد  واعتبار   2007 ل�سنة   26 رقم  القانون  من   )1/25(

، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
  اإعالن  بالن�شر

 رقم 2019/6773   
املنذر  : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : نار�سي�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/176914( 

وامل��رت���س��د  بذمته   ، ب�سداد مبلغ )42993( دره��م  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة تخطر  ف��ان 
يوما  اق�ساه ثالثون  وذلك خالل مدة   2019/7/17 لغاية  اليجارية  القيمة  من 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �ست�سطر  وال   ، الإخ��ط��ار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من 
املادة   لن�ص  طبقا  العقار  ب��اخ��الء  واملطالبة   ، حقها  لها  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية 
نف�سه  تلقاء  من  منتهيا  العقد  واعتبار   2007 ل�سنة   26 رقم  القانون  من   )1/25(

، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/570 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الرب�ساء -جنوب الرابعة )قرية 

جمرا الوىل( فيال رقم 16 على قطعة ار�ص رقم 257 رقم بلدية 1621 - 681  
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 257  - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�ساحة : 

درهم   )2.300.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   195.19
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/570 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الرب�ساء -جنوب الرابعة )قرية 
جمرا الوىل( فيال رقم 16 على قطعة ار�ص رقم 257 رقم بلدية 1621 - 681  

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 257  - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�ساحة : 

درهم   )2.300.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   195.19
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2019/61 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ 
ع��ن��وان��ه : اإم����ارة دب���ي - ب��ردب��ي - ���س��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د )���س��ارع ال��ب��ن��وك( - ه��ات��ف رق���م 04/3534545 - م��وب��اي��ل رقم 

Emal/e.bashir@habibbank.com  -  )2786994468( رقم  مكاين   -  0559937856
املنفذ �سده : راكي�ص كومار جويل بن كي�سان �ساند - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة نخلة جمرا - مبنى غراندور - 
ري�سيدين�ص ماوريا رقم )1( الوحدة رقم )C-103( الطابق الأول - قطعة ار�ص رقم )1723( - بالقرب من جمرا زعبيل 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  �سراي - مكان  - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 1723 - املنطقة : نخلة جمرا - ا�سم ا ملبنى - غراندور ري�سيدين�ص ماوريا- 

رقم الوحدة : C103 - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 103.64 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.227.127 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2019/61 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ 
ع��ن��وان��ه : اإم����ارة دب���ي - ب��ردب��ي - ���س��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د )���س��ارع ال��ب��ن��وك( - ه��ات��ف رق���م 04/3534545 - م��وب��اي��ل رقم 

Emal/e.bashir@habibbank.com  -  )2786994468( رقم  مكاين   -  0559937856
املنفذ �سده : راكي�ص كومار جويل بن كي�سان �ساند - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة نخلة جمرا - مبنى غراندور - 
ري�سيدين�ص ماوريا رقم )1( الوحدة رقم )C-103( الطابق الأول - قطعة ار�ص رقم )1723( - بالقرب من جمرا زعبيل 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  �سراي - مكان  - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 1723 - املنطقة : نخلة جمرا - ا�سم ا ملبنى - غراندور ري�سيدين�ص ماوريا- 

رقم الوحدة : C103 - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 103.64 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.227.127 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اتويك�ص اب�سايكلينق للتجارة العامة - �ص ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 821716  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1381433 
ال��ت��اأ���س��ر يف ال�سجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����س��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/9/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/15  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق 
احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
-  هاتف : 5588206-04  فاك�ص : 5588206-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
ب��ردب��ي - اخلليج  ام���ني -  ي�����س��رى ع���ادل  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 703 م��ل��ك 
التجاري - هاتف : 5588206-04 فاك�ص : 5588206-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
لت�سفية اتويك�ص اب�سايكلينق للتجارة العامة - �ص ذ م م وذلك مبوجب 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/9/15 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/9/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6750(

املنذر : حميد موداثي بيالكول - هندي اجلن�سية 
املنذر اليه : حممد �سالح فيالبوراته اهاتهال - هندي اجلن�سية 

)املو�سوع / انذار عديل ب�سداد مبلغ 50.000 درهم( 
ال�سيك  تقدمي  وعند  دره��م   50.000 بقيمة  �سيك  املنذر  ل�سالح  اليه  املنذر  ح��رر  �سابق  بتاريخ 
او  حق  وج��ه  دون  ممتنع  لزال  اليه  املنذر  ان  وحيث   ، الر�سيد  كفاية  لعدم  ارجت��ع  البنك  اىل 
اليه بالوفاء مببلغ وق��دره )50.000(  املنذر  املنذر  ، ينذر  املبلغ.  لذلك  �سند قانوين عن �سداد 
)خم�سون الف درهم( خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار واإل �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مع حتميل وا�ست�سدار امر الداء 
ر�سوم  كافة  اليه  املنذر  املنذر  له  يتعر�ص  �سرر  او  عطل  اي  عن  املنا�سب  بالتعوي�ص  واملطالبة 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/6791( 
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�سد النعيمي 
املنذر اليه : رايف معن دبو�سى  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
الف وخم�سمائة ثالثة  دره��م )مائة وع�سرة  وق��دره 110.533  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
وثالثني درهم( - بخ�سو�ص مركبة بور�ص كايني - موديل 2013 ، ازرق اللون - رقم اللوحة 
)65507( ترخي�ص دبي - خ�سو�سي - رمز اللوحة E ، وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ 
ن�سر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ص ال�سداد �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعـالن تنازل عن رخ�شة

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
بني الأطراف املذكورة ا�سماوؤهم ادناه : 

من ال�سيد/ بدر حممد عبداهلل حممد العبدويل - اجلن�سية : الإمارات 
اىل ال�سيد/ حممد عبداهلل حممد رحمه ال�سام�سي - اجلن�سية : الإمارات 

بال�سم التجاري )الرجاء للمقاولت ال�سحية وال�سباغ( رخ�سة �سادرة من 
التنمية الإقت�سادية بعجمان رقم )44788( وامل�سجلة بغرفة جتارة  دائرة 
و�سناعة عجمان.  وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد 

انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�شاء بعجمان  

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/332 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- خادم هامل خادم الغيث القبي�سي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

�سايل اليف وميثله / ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )2018/789( عقاري كلي ، واملعدل باحلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم )2019/15( اإ�ستئناف عقاري بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1267130( درهم 
 )2018-5293( رقم  الدعوى  مو�سوع  البيع  عقد  ف�سخ   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املحرر بني املدعي واملدعي عليه الأول وال�سادر من دائرة الأرا�سي والأمالك واملوؤرخ يف 2018/2/19 
والواقع على ال�سقة الفندقية رقم )1002( يف املبنى امل�سمى )فاي�سروي هوتيل ربرورت�ص ريزيدن�سز( 
الكائن على القطعة رقم )2069( يف نخلة جمرا. 3-الزام املدعي عليها الثالثة بت�سليم ال�سيك رقم 
)108( املحرر من قبل املدعي عليه الأول وامل�سحوب على بنك الإم��ارات دبي الوطني.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2880 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- دليب احمد حممد جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  ع  نعلنكم  م  الوطني - �ص  راأ���ص اخليمة  / بنك 
را�ص  بنك  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/5/30 بتاريخ  املنعقدة 
اخليمة الوطني - �ص م ع - بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان 
ب��واق��ع 9% م��ن تاريخ  امل��دع��ي مبلغ 30و385207 دره��م وف��وائ��ده  ي��وؤدي��ا للبنك 
اتعاب  مقابل  درهم  والف  امل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة 
يوما  ث��الث��ني  ق��اب��ال لال�ستئناف خ��الل  احل�����س��وري  امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2908 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-ايبونور ميدل اي�ست - منطقة حرة  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ريت�سموند للحلول الهند�سية امل�ستدامة - ذ م م   قد اأقام عليك 
 889810.48( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق 2019/9/22 ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/26 اإ�شتئناف تظلم مدين      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سليم نواز خان فهيم نواز خان  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /علي م�سبح علي �ساحي عن نف�سه وب�سفته مدير مكتب علي 
م�سبح  على  ا�سم  يحمل  ك��ان  ال��ذي  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  م�سبح 
ومو�سى العامري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية �سابقا وميثله / علي م�سبح 
مدين  تظلم   2019/52 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  �ساحي  على 
م�ساءا   17.30 ال�ساعة   2019/10/2 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   -
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/199 اإ�شتئناف تظلم جتاري 

 - انرتنا�سيونال  �سرفي�سي�ص  اجننرجن  تكنو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ابوظبي   - ليمتد  تي  يف  بي   - �سرفي�سي�ص  اجننرجن  2-تيكنو  ح  م  �ص 
امل�����س��ت��اأن��ف /ب��ري�����س��م��ات��ي��ك للخدمات  - جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
الكهربائية - ذ م م وميثله / مروان حممد احمد نور املازم - قد ا�ستاأنف 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2019/252 حجز حتفظي جتاري وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2019/10/2 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/160 اإ�شتئناف تظلم جتاري 

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عمر حممد زبر حممد املرزوقي  جمهول 
ال���واوي وميثله /  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ستاأنف /ف��اي��ز حم��م��ود 
رمي �سالح م��ه��دي - ق��د ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2019/174 تظلم جتاري - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 
2019/10/2  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/220 اإ�شتئناف تظلم جتاري 
املرزوقي   حممد  زب��ر  حممد  عمر   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /فايز حممود الواوي 
تظلم   2019/222 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د 
جتاري - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2019/10/2  
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3089 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-نا�سيونال جلف لالإن�ساءات - ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )125.954 درهم( )فقط مائة وخم�ص 
وع�سرون الف وت�سعمائة واربع وخم�سون درهم ل غر( مع الفائدة القانونية 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ، الزام املدعي عليها بقيمة ال�سريبة امل�سافة 
، الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة    2019/10/1 امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
 اإعالن حكم بالن�شر

 رقم الدعوى 2019/72 - اأمر اأداء 
بناء على طلب / مدعي / مدر�سة راأ�ص اخليمة احلديثة اخلا�سة  اجلن�سية   

اىل مدعي عليه / كمال ابراهيم جابر الغول - اجلن�سية / فل�سطني 
يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2019/7/18 ا�سدرت بحقك احلكم التايل :  

ناأمر بالزام املدين كمال ابراهيم جابر الغول بان يوؤدي للطالب الدائن مدر�سة راأ�ص اخليمة 
احلديثة اخلا�سة ، قيمة الدين حمل الإقرار اخلطي املوؤرخ يف 2018/9/16 مبلغ مائة واثني 
ع�سر الف و�ستمائة وع�سرة الف درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق يف 
2019/3/1 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ مائة درهم اتعاب املحاماة.  وعلى 
الطالب اتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل خم�سة ع�سر 
امليعاد دون الطعن على احلكم  ، وبانق�ساء هذا  التايل لالإعالن به  اليوم  يوما اعتبارا من 

امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
اإداري �شعادة متعاملني - ندى اآل علي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/4650  جتاري  جزئي
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للهند�سة  ت�سامرز  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/7/22  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/دانوب ملواد البناء �ص.م.ح بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
 %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )291.854.02( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2018/12/6 من  �سنويا 
درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2959  ا�شتئناف جتاري    

ال  خليفة  بن  ذي��اب  ال�سيخ  اعمال  ادارة  مكتب   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
نهيان - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / حممد 
جمال �سيف حممد احلريز الفال�سي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/2296 جتاري كلي بتاريخ:2018/12/30     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/9/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال
مبنا�سبة ال�ستعداد للدورة ال�ساد�سة ملوؤمتر املوارد الب�سرية و�سوق العمل بدول التعاون 

احتاد الغرف اخلليجية يوؤكد حر�ص الإمارات على تر�سيخ العمل اخلليجي وتعزيز ال�سراكة 

دبي ت�ست�سيف قمة ال�ست�سراف احلكومي على مدى ثالثة اأيام

خالل زيارة �سملت عدة دول اأوروبية

مركز دبي املايل العاملي يعزز �سراكاته مع املراكز املالية الأوروبية 

••ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة،  و�سناعة  اأك��دت غرفة جتارة 
الب�سرية  امل����وارد  اأه��م��ي��ة م��وؤمت��ر  ع��ل��ى 
التعاون  جمل�ص  ب���دول  العمل  و���س��وق 
اخل��ل��ي��ج��ي ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه يف دورت�����ه 
العمل   “�سوق  ���س��ع��ار  حت��ت  ال�����س��اد���س��ة 
القت�ساد  من�����و  ظ�����ل  يف  اخل���ل���ي���ج���ي 
بالتعاون مع الأمانة العامة  الرقمي”، 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ص 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ومنظمة  ال���غ���رف  واحت�����اد 
الفرتة  خ��الل  وذل��ك  العربية،  العمل 
مركز  يف  ال����ق����ادم  اأك���ت���وب���ر   15-14
ك��رمي��ة من  ب��رع��اي��ة  ال�����س��ارق��ة،  اإك�سبو 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د بن 
ال��ع��ه��د نائب  ال��ق��ا���س��م��ي ويل  ���س��ل��ط��ان 
ي��ع��د فر�سة  ال�������س���ارق���ة، لأن�����ه  ح���اك���م 
العمل  �سوق  متطلبات  على  لالطالع 
امل����وارد  واق����ع  وت�سخي�ص  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
وت�سليط  امل��ج��ل�����ص  دول  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
التي تواجهها،  التحديات  ال�سوء على 
احلفاظ  باأهمية  امل�����س��ارك��ني  وت��ع��ري��ف 
من  الوطنية،  الوظيفية  املواهب  على 
خالل ال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�سري 

ودعم م�ساريع ريادة الأعمال.

تر�سيخ  على  الإم���ارات  حر�ص  يرتجم 
وتعزيز  امل�����س��رتك  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ع��م��ل 
ال�����س��راك��ة الق��ت�����س��ادي��ة ب���ني جمتمع 
املوؤمتر  اأهمية  اأن  اإىل  الأع��م��ال، لفتة 
تكمن يف التعرف على الآليات املنا�سبة 
واملفاهيم العامة يف جمال اقت�ساديات 
اأبرزها  م��ن  وال��ت��ي  الب�سرية  التنمية 
راأ���ص امل��ال الب�سري وراأ���ص امل��ال املعريف 
واجل����ودة  وال��ك��ف��اي��ة  الأداء  وم��ع��اي��ر 
اإلقاء  ع���ن  ف�����س��ال  امل��ج��ل�����ص،   دول  يف 
ال�سوء على عوائد ال�ستثمار يف تنمية 

وتوطني �سوق العمل اخلليجي.

توثيق الروابط الأخوية
يعزز  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  ب��وخ��م�����س��ني  وب��ي��ن��ت 
توثيق  يف  الحت���������اد  ج����ه����ود  اأه����م����ي����ة 
العمل  ودع�������م  الأخ������وي������ة  ال������رواب������ط 
اخلليجي امل�سرتك يف خمتلف املجالت 
مب�ساهمة  وال��ت��ن��م��وي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
اخلليجي  الأعمال  قطاع  من  اإيجابية 
نحو  مهمة  خ��ط��وة  يعد  كما  اخل��ا���ص، 
الب�سري  العن�سر  ا�ستثمار  قيمة  اإب��راز 
القطاع  ه��ذا  واأن  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  يف 
لل�سراكة  والإمكانيات  ال�ستعداد  لديه 
م��ع ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ب��ه��دف توفر 

ا�ستكمال للنجاحات املتميزة
اأم�������اين  اأك����������دت  ال���������س����ي����اق  ه�������ذا  ويف 
العام املكلف لحتاد  بوخم�سني الأمني 
اأن ا�ست�سافة غرفة  الغرف اخلليجية، 
الب�سرية للمرة  املوارد  ال�سارقة ملوؤمتر 
ا�ستكماًل  ياأتي  التوايل،  ال�ساد�سة على 
يف  حتققت  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  للنجاحات 
اأهمية  على  وتاأكيداً  ال�سابقة،  دورات���ه 
اإط����الق  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ال�����س��ارق��ة  دور 
امل���ب���ادرات ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ب��ن��اءة، وه���و ما 

املزيد من الفر�ص الوظيفية يف العديد 
من القطاعات الرئي�سة وتنفيذ برامج 
املواطنة  العمالة  اإح���الل  اأه��م��ه��ا  ع��دة 
عمل  اآلية  وفق  الوافدة  العمالة  حمل 
خ���ا����س���ة يف هذا  وب���ج���ه���ود  م�����س��رتك��ة 
ال�ساأن على م�ستوى كل الدول يف اإطار 

منظومة املجل�ص.

اأبرز املوؤمترات التخ�س�سية
ال�سام�سي  م���رمي  اأك����دت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 

خدمات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد 
الدعم يف غرفة ال�سارقة، اأن املوؤمتر يعد 
التخ�س�سية على  امل��وؤمت��رات  اأب��رز  من 
م�ستوى املنطقة يف ال�ستثمار بالراأ�ص 
ال��ب�����س��ري اخل��ل��ي��ج��ي، ف�سال عن  امل���ال 
الدور الذي يقوم به يف تقدمي خطوات 
عملية باأ�ساليب مبتكرة ُت�سلط ال�سوء 
على اأحدث واأف�سل احللول واملمار�سات 
حيث  امل�ستخدمة،  العلمية  والتجارب 
وا�سعة  م�������س���ارك���ة  امل����وؤمت����ر  ���س��ي�����س��ه��د 
ورفيعة امل�ستوى لعدد من �سّناع القرار 
وقادة الأعمال يف دولة الإمارات ودول 
نخبة  اإىل  بالإ�سافة  التعاون،  جمل�ص 
امل��وارد الب�سرية وممثلي  من م�سوؤويل 
اخل��ا���ص يف  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات  ك��ربى 
اأن  اإىل  لفتة  اخلليجي،  العمل  �سوق 
من  ع���دداً  �ستناق�ص  ال�ساد�سة  ال���دورة 
فاعل  تاأثر  لها  �سيكون  التي  امل��ح��اور 
دعم  على  اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع  يف 
�ستتيح  كما  الأع��م��ال،  ورواد  التوطني 
للم�ساركني فر�ص تدار�ص واإبداء الآراء 
ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م���ن تطبيق 
املمار�سات والتجارب اخلليجية  اأف�سل 
الب�سرية  التنمية  واملحلية يف جمالت 

والتوطني.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت كّل من وزارة الرتبية والتعليم يف 
املتحدة و�سركة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
’مي�سي فرانكفورت‘ ال�سرق الأو�سط عن 
“قمة ال�ست�سراف  تعاونهما ل�ست�سافة 
التي تنعقد يف دبي من 23  احلكومي”، 
ولغاية 25 �سبتمرب 2019. وحتت�سن 
القطاع  يف  ال��ق��ادة  م��ن  جمموعة  القمة 
الإ�سرتاتيجيني  واخل�����رباء  احل��ك��وم��ي 
وامل�ست�سرفني  اخل��ط��ط  اإع����داد  وخ���رباء 
من  املعلومات  تكنولوجيا  واأخ�سائيي 
لتبادل  العامل  اأنحاء  وخمتلف  املنطقة 
التنفيذ  اآل��ي��ات  ح��ول  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
موؤ�س�ساتهم  ج���اه���زي���ة  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 

للم�ستقبل.
فندق  يف  تنعقد  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة،  و�ست�سم 
وم��رك��ز م���وؤمت���رات ل��و م��ري��دي��ان دبي، 
وجل�سات  التقدميية  العرو�ص  من  باقة 
احلوار التفاعلية والفعاليات التطلعية، 

اإ�سافة اإىل دورة متقدمة حول م�ستقبل 
الب�سرية  وامل���ه���ارات  وال��وظ��ائ��ف  امل����وارد 

خالل اليوم الأخر من الفعالية.
���س��ارا فيليب�ص،  ال�����س��دد، ق��ال��ت  ويف ه��ذا 
رئ��ي�����س��ة وح����دة امل���وؤمت���رات ل���دى �سركة 
الأو�سط:  ال�سرق  فرانكفورت‘  ’مي�سي 
نحو  ج����ي����دة  خ����ط����وة  ال���ق���م���ة  “مُتثل 
على  ينبغي  وم���ا  امل�ستقبل  ا���س��ت��ك�����س��اف 
القيام  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  ق��ادة 
ال�ستعداد  درج���ات  اأق�����س��ى  لتحقيق  ب��ه 
له. وتقدم الفعالية باقة من التو�سيات 
امل��ف��ي��دة م��ن بع�ص م��ن اأمل���ع ال��ع��ق��ول يف 
ميدان اجلاهزية املوؤ�س�سية وال�ست�سراف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي«. وم����ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، اأ����س���ارت 
القمة  يف  امل�����س��ارك��ة  ج������اوب،  ف��ل��ورن�����ص 
الأوروب���ي  الحت���اد  معهد  م��دي��ر  ونائبة 
للدرا�سات الأمنية واملخت�سة يف تخطيط 
يف  امل�ستقبلي  ال��ط��اب��ع  ذات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ال�����س��رق الأو�����س����ط واأوروب��������ا ع��ل��ى وجه 
اخل�سو�ص، اإىل اأّن ال�ست�سراف ل يخلو 

امل�ساحبة  التحديات  من  جمموعة  من 
اإىل  ل��ه. و�ستتطرق ج��اوب خ��الل القمة 
كيفية م�ساهمة التكنولوجيا احلديثة يف 
مُيكن  وما  ال�ست�سراف،  عملية  حت�سني 
القيام به للتخفيف من اآثار ما ل مُيكن 
العقلية  موا�سفات  وحت��دي��د  ب��ه  التنبوؤ 
ُي�سر  اأخ��رى،  ال�ست�سرافية. ومن جهة 
ال�سرتاتيجي  امل�����س��م��م  واجل����ي،  ج��اب��ر 
اإنوفي�سن‘  ’�سيتيماتيك  من�سة  ل���دى 
من اململكة املتحدة وامل�سارك يف فعاليات 
تتبنى  اأن  احلكومات  حاجة  اإىل  القمة، 
النجاح  ت�سمن  �سمولية  اأك���رث  عقلية 
ل��ل��ج��م��ي��ع. وم���ن ����س���اأن ه���ذا ال��ت��غ��ي��ر يف 

العقليات اأن يقود اإىل البتكار الثقايف.
مفهوم  ق����ل����ب  اإىل  واجل���������ي  وي����ل����ج����اأ 
اإىل  بدعوته  عقب  على  راأ�ساً  امل�ستقبلية 
اع��ت��م��اد مم��ار���س��ات ال��ت��ع��ّل��م م��ن التاريخ 
بدًل من التبنوؤ بامل�ستقبل. وي�سمل هذا 
حتديد اأف�سل ال�سيناريوهات امل�ستقبلية 
املا�سي  درو����ص  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  املمكنة 

واجلي  وي���رى  لتحقيقها.  العمل  بغية 
���س��رورة يف  ب��ات  البتكاري  التفكر  ب��اأّن 
التوازن  فيها  تغر  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
بني ال�سلطة واملعرفة. ويتمثل م�ستقبل 
التخطيط ال�ست�سرايف، بح�سب واجلي، 
يف ت��ع��اوٍن ث��الث��ي ب��ني ال��ق��ط��اع اخلا�ص 

واحلكومات واملوؤ�س�سات التعليمية.
الدكتور  �سيتوىل  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
واملدير  الفخري  الأ�ستاذ  بي�سوب،  بيرت 
مهمة  هيو�سنت،  جامعة  يف  التنفيذي 
ط������رح جم���م���وع���ة م�����ن ال�����������روؤى ح���ول 
ال��ت��ف��ك��ر امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ل��ل��م�����س��وؤول��ني عن 
واإدارتها،  التعليمية  ال�سيا�سات  و���س��ع 
حزمة  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ب��ي�����س��وب  و���س��ي��دع��و 
عمليات  يف  ال�ساملة  الإ���س��الح��ات  م��ن 

التخطيط.   
وقال الدكتور بي�سوب: “تتطلب حالت 
معدلت  ت��زاي��د  ع��ن  الناجمة  الغمو�ص 
التحولية  الأح�������داث  وك�����رثة  ال��ت��غ��ي��ر 
اتباع منهجية تخطيط خمتلفة متاماً، 

•• دبي-الفجر: 

ا�ستعر�ص مركز دبي املايل العاملي الرائد يف 
وجنوب  واإفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
منظومة  اأك������رب  ي��ح��ت�����س��ن  وال�������ذي  اآ����س���ي���ا، 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة واأك���رثه���ا ت��ق��ّدم��اً يف 
ال�ستثمارية  واحل����واف����ز  امل���زاي���ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
لل�سركات  يوفرها  التي  املتكاملة  واخلدمات 
الأوروب���ي���ة، وذل���ك خ��الل زي���ارة ر�سمية قام 
ب��ه��ا امل��رك��ز امل���ايل م���وؤخ���راً ل��ع��دد م��ن الدول 
الأوروب����ي����ة.  وت���راأ����ص ال��وف��د ���س��ع��ادة عي�سى 
امل����ايل العاملي،  ك��اظ��م حم��اف��ظ م��رك��ز دب���ي 
ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ص  اأم���ري  وع���ارف 
املركز املايل، و�سعى ل�ستك�ساف اآفاق التعاون 
املالية  امل����راك����ز  ك����ربى  م���ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
وفرن�سا  املتحدة  اململكة  و�سملت  اأوروب����ا  يف 
واأمل��ان��ي��ا و���س��وي�����س��را، وذل���ك مب��ا ين�سجم مع 
م�ستدام  منو  ل�سمان  الرامية  املركز  جهود 
القطاع  م�ستقبل  ودع����م  ال��ت��م��وي��ل،  ل��ق��ط��اع 
عقد  تخللها  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  و�سّلطت  امل���ايل. 
امل�ستوى  رف��ي��ع��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
امل�����ايل وبيئته  امل���رك���ز  ال�����س��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة 
املثالية لحت�سان ال�سركات الأوروبية، والتي 
تطمح اإىل تو�سيع نطاق ح�سورها وعملياتها 
اآ�سيا  وج��ن��وب  واإفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
واغتنام فر�ص النمو الهائلة يف هذه املنطقة، 
اإىل جانب قوة قطاع اإدارة الرثوات والأ�سول 
دولر  م��ل��ي��ار   424 بلغت  وال��ت��ي  امل��رك��ز،  يف 
اأمريكي يف عام 2018، اأي ما يعادل حوايل 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل لدول  ال��ن��اجت  30% م��ن 

جمل�ص التعاون اخلليجي جمتمعة. 
بالإ�سافة اإىل ذلك، قّدم الوفد ملحة عن اأهم 
اإجن���ازات امل��رك��ز امل��ايل خ��الل الن�سف الأول 
املركز  التزام  على  م�سدداً   ،2019 عام  من 
بتعزيز منو وتطور القطاع املايل وال�ستثمار 
القوية  والرت���ق���اء مب��ن��ظ��وم��ت��ه  الب��ت��ك��ار  يف 
عن  ف�ساًل  املالية،  التكنولوجيا  �سركات  من 
مثمرة  �سراكات  لتاأ�سي�ص  اجلهود  موا�سلة 

مع اأبرز برامج امل�سّرعات الدولية.
ويف اإطار دعم املركز املايل لروؤية دبي ودولة 

الإمارات التي تركز على التنويع القت�سادي 
املالية  اخلدمات  قطاع  مبقومات  والرت��ق��اء 
�سّلطت  امل�ستدام،  النمو  فر�ص  وا�ستك�ساف 
بالبتكار  املركز  التزام  على  ال�سوء  ال��زي��ارة 
الفعاليات  امل��ايل من خالل تنظيم عدد من 
حول التكنولوجيا املالية واجتماعات لتطوير 
الأعمال وجل�سات نقا�سية وفعاليات للتوا�سل 
ون�����دوات ح���واري���ة، ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���ص املركز 
لتحقيق  ومنهجه  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خططه 
ال��ن��م��و.   و���س��ارك م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
مع  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ة  اج��ت��م��اع��ات  �سل�سلة  يف 
الربيطانية،  العا�سمة  يف  ال�ستثمار  �سركاء 
�سركة  مع  بالتعاون  وا�ست�ساف،  كما  لندن، 
�سيمونز‘،  اآن���د  ’�سيمونز  ال��دول��ي��ة  امل��ح��ام��اة 
جل�سة ركزت على �سبل زيادة روؤو�ص الأموال 
الأو�سط،  ال�����س��رق  منطقة  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
بهدف  امل��رك��ز  يف  الأ���س��ول  تدفقات  وحتليل 
الأ���س��ول عرب احلدود  توزيع  حتديد من��اذج 
يف خمتلف اأنحاء املنطقة. ومن جهة اأخرى، 
�ساهمت اجتماعات تطوير الأعمال يف تعميق 
املالية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  م��ع  ال�سراكات 
اخلا�سة  الفعالية  ركزت  بينما  الربيطانية، 
املالية على جذب املزيد  بقطاع التكنولوجيا 
املايل  ب��الب��ت��ك��ار  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  م��ن 

�سواء الرا�سخة منها اأو النا�سئة.
التكنولوجيا  على  الكبر  ال��رتك��ي��ز  ومي��ث��ل 
املالية والبتكار ج��زءاً من جهود مركز دبي 
املايل العاملي امل�ستمرة لر�سم مالمح جديدة 
ال�سرق  منطقة  يف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  مل�ستقبل 
الأو����س���ط واإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���س��ي��ا، وتعزيز 
�سركات  اإم��ك��ان��ات  با�ستك�ساف  امل��رك��ز  ال��ت��زام 
التكنولوجيا النا�سئة من خالل ال�سراكة مع 

مراكز البتكار القت�سادي الدولية. 
ت��وق��ي��ع اتفاقيات  امل����ايل ع��ن  امل��رك��ز  واأع���ل���ن 
متبادل  ن��ف��ع  ذات  و���س��راك��ات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
للتكنولوجيا  رئي�سية  وم��راك��ز  من�سات  م��ع 
’اأك�سنت�سر فينتك  املالية، مبا يف ذلك مركز 
لالبتكار‘ يف لندن و’فاينان�ص اإنوفي�سن‘ يف 
باري�ص، والذي �سّكل جممع البتكار الر�سمي 
يف فرن�سا على م�ستوى القطاع املايل خالل 

ح�سدت  وق����د  امل���ا����س���ي���ة.   12 ال�����  الأ����س���ه���ر 
ب��ح�����س��ب موؤ�سر  دب���ي امل���رك���ز ال�����س��اب��ع ع��امل��ي��اً 
دي  ’اإف  عن  ال�سادر  القت�سادية  الإمكانات 
’فاينن�سال  ملجموعة  التابعة  اإنتلجن�ص‘  اآي 
جمال  يف  الإم����ارة  جهود  يعك�ص  م��ا  تاميز‘، 
القت�سادي  ال��ن��م��و  م�����س��رة  وت�����س��ري��ع  دع���م 
امل�ستدام. وخالل الزيارة ملدينة فرانكفورت، 
ماأدبة  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب���ي  م��رك��ز  ا�ست�ساف 
فطور بالتعاون مع موؤ�س�سة ’مني فاينان�ص‘ 
الأجنبية  ال��ب��ن��وك  وراب��ط��ة  ف��ران��ك��ف��ورت  يف 
الرائدة  العاملية  امل��ح��ام��اة  و�سركة  اأمل��ان��ي��ا  يف 
اجلل�سة  ورّك���زت  فولربايت‘.  روز  ’نورتون 
النمو  وفر�ص  امل��ايل،  القطاع  م�ستقبل  على 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا وجنوب 
التوا�سل  املركز  مل�سوؤويل  اأتاحت  كما  اآ�سيا؛ 
70 �سخ�سية من كبار ممثلي  مع اأكرث من 
القطاع، مبا ي�سمل البنوك واأ�سواق راأ�ص املال 
وقطاعات التاأمني واإدارة الرثوات والأ�سول. 
دبي  م��رك��ز  ال��ت��زام  اجلل�سة  ا�ستعر�ست  كما 
واإتاحة  الأوروبية  ال�سوق  العاملي جتاه  املايل 
ال�سركات  اأم���ام  املجزية  الفر�ص  م��ن  امل��زي��د 
الأو�سط  ال�سرق  العاملة يف منطقة  الأملانية 

واإفريقيا وجنوب اآ�سيا.
ك��م��ا ع��ق��د ك��ب��ار م�����س��وؤويل م��رك��ز دب���ي املايل 

الفاعلة  اجل���ه���ات  م���ع  اج��ت��م��اع��ات  ال���ع���امل���ي 
مدينة  يف  القطاع  يف  وامل�ستثمرين  الرئي�سة 
زي�������ورخ، ب���ه���دف ب���ن���اء ع���الق���ات م��ث��م��رة مع 
ال��دول��ي��ة و�سركات  امل�����س��ّرع��ات  ب��رام��ج  اأب����رز 
املايل  املركز  �سّجل  املالية. وقد  التكنولوجيا 
ال�������س���رك���ات التي  زي������ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ع����دد 
للتكنولوجيا  الديناميكية  منظومته  ت�سكل 
خالل  ���س��رك��ة   200 اإىل   80 م���ن  امل��ال��ي��ة 
 ،2019 ع����ام  م���ن  الأوىل  ال�����س��ت  الأ����س���ه���ر 
التي  ال�سركات  ه��ذه  ع��دد  ت�ساعف  ح��ني  يف 
اأكرث  اإىل   35 من  الرتاخي�ص  على  ح�سلت 
 .2018 ع��ام  نهاية  منذ  �سركة   100 م��ن 
املالية  التكنولوجيا  �سركات  قائمة  وت�ستمل 
املايل  دب��ي  تتخذ من مركز  التي  الأوروب��ي��ة 
ال�سرق  منطقة  يف  لعملياتها  م��ق��راً  العاملي 
الأو����س���ط واإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���س��ي��ا ك���اًل من 
تتخذ  التي  ’فينرجو‘  الربجميات  �سركة 
من دبلني مقراً لها؛ و�سركة ’ت�سارلز تايلور‘ 
التاأمني،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
اجلماعي  ال��ت��م��وي��ل  من�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ال�سويدية ’فاندد باي مي‘.
ال��زي��ارة الأوروب��ي��ة، ق��ال عارف  وتعليقاً على 
مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ص  اأم���ري، 
النجاح  روؤي����ة  “ي�سّرنا  ال��ع��امل��ي:  امل���ايل  دب���ي 

ب��ح��ي��ث ت���اأخ���ذ يف اع��ت��ب��اره��ا ع������دداً من 
املختلفة.  امل�ستقبلية  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات 
امل�ستقبلية  ال��ب��ي��ئ��ة  علينا  ت��ف��ر���ص  ك��م��ا 
منهجية  اع��ت��م��اد  ����س���رورة  امل�����س��ط��رب��ة 
ب���دًل من  الب��ت��ك��ار  ت��رك��ز على  تخطيط 
امل�ستجدات  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  ال��ت��ط��وي��ر، 

بدًل من النمطية«
التي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  و���س��ُت��م��ث��ل اجل��ل�����س��ة 
ي�سهدها اليوم الأخر من القمة اختباراً 
ا���س��ت��ط��الع��ي��اً ح�����ول م�����س��ت��ق��ب��ل امل������وارد 
والوظائف واملهارات الب�سرية. واأ�سافت 
“�ستتطرق  ال�����س��دد:  ه���ذا  يف  فيليب�ص 
اإىل املحركات املوؤثرة  اجلل�سة التفاعلية 
باملهارات  والتنبوؤ  والتقنيات،  الأف��راد  يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال��ت��ن�����س��ي��ق امل��ط��ل��وب بني 
احلكومات والقطاع اخلا�ص واملوؤ�س�سات 
حُتدد  اأن  النتائج  �ساأن  ومن  التعليمية. 
امل�ستقبل  يف  الالزمة  اجلديدة  امل��ه��ارات 
لكل  املنا�سبني  املر�سحني  انتقاء  و�ُسبل 

وظيفة«.

الذي حققته هذه الزيارات، حيث �ساهمت يف 
متتني عالقاتنا مع املراكز املالية الأوروبية 
الروؤية  نف�ص  معنا  تت�ساطر  التي  الرئي�سة 
كما  امل����ايل،  ل��ل��ق��ط��اع  واع����د  م�ستقبل  ب��ب��ن��اء 
التي  التجارية  الأعمال  ازده��ار فر�ص  اأكدت 
والتي  الأوروب��ي��ة  لل�سركات  القطاع  يقدمها 
اإي��ج��اب��ي��اً يف منطقة  ب���دوره���ا من����واً  ت�����س��ّج��ل 

ال�سرق الأو�سط واإفريقيا وجنوب اآ�سيا.«
واأ���س��اف اأم���ري: “هناك امل��زي��د م��ن فر�ص 
ال��ن��م��و ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر ال�����س��رك��ات الأوروب����ي����ة، 
ال����رثوات  اإدارة  م��ث��ل  ق��ط��اع��ات  يف  ل���س��ي��م��ا 
والأ�سول واخلدمات امل�سرفية واأ�سواق راأ�ص 
ونوؤكد  املالية،  والتكنولوجيا  والتاأمني  املال 
اأن اأوروبا كانت ول تزال ت�سكل �سوقاً رئي�سية 
ملركز دبي املايل العاملي، حيث متثل ال�سركات 
ال�سركات  قاعدة  %32من  ن�سبة  الأوروبية 
ولذلك  املركز،  من  انطالقاً  العاملة  املالية 
نحن نبحث دوماً عن طرق جديدة لتو�سيع 
وباري�ص  ل��ن��دن  ن��ظ��رائ��ن��ا يف  م���ع  ���س��راك��ات��ن��ا 

وفرانكفورت وزيورخ.«
الهدف  “يتمحور  ق���ائ���اًل:  اأم����ري  واأردف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ل��ل��م��رك��ز امل����ايل ح����ول ر�سم 
م���الم���ح ج���دي���دة مل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ط��اع امل����ايل، 
اأف�سل  ل��ت��ب��ادل  وا���س��ت��ك�����س��اف ط���رق ج��دي��دة 
القطاع  مب��ن��ظ��وم��ة  والرت����ق����اء  امل���م���ار����س���ات 
ال�����س��رك��ات الأوروبية  ال��ع��امل��ي. ومت��ث��ل  امل���ايل 
للمركز،  التحتية  البنية  يف  اأ�سا�سياً  مكوناً 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املالية  ���س��رك��ات  ك��م��ا جن��ح��ت 
ما  وه��و  ومتّيزها،  ريادتها  تاأكيد  يف  العاملية 
���س��اع��د امل��رك��ز امل���ايل ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة م�سرة 
منّوه وتطوره بو�سفه حموراً عاملياً رائداً يف 
ملتزمون  ونحن  املالية.  التكنولوجيا  قطاع 
ال�سرتاتيجية مع  الدولية  ال�سراكات  بدعم 
الروؤية  ذات  ت�ساطرنا  وم��وؤ���س�����س��ات  ���س��رك��ات 
والأه��داف، بالإ�سافة اإىل تطوير املزيد من 
احلدود.  ع��رب  النمو  اآف���اق  لتعزيز  ال��ف��ر���ص 
على  ال�سوء  اأوروب���ا  يف  زياراتنا  �سّلطت  وق��د 
املايل  القطاع  لبتكارات  الهائلة  الإم��ك��ان��ات 
يف حتفيز تقدم القت�سادات العاملية وحتقيق 

منو م�ستدام للقطاع.«

را�سد النعيمي: عجمان تنفذ م�سروعا لتوليد الكهرباء 
اخل�سراء من »احلماأة« بتكلفة 120 مليون درهم

•• عجمان -وام:

بداأت حكومة عجمان ممثلة ب�سركة 
اخلا�سة  ال�سحي  لل�سرف  عجمان 
تنفيذ  يف   «  ASPCL»« امل��ح��دودة 
م�������س���روع ف���ري���د م����ن ن���وع���ه لإن���ت���اج 
م�ساف  يف  �سي�سعها  ال���ذي  ال��ط��اق��ة 
ال�����س��رك��ات ال��رائ��دة يف جم��ال توليد 
“احلماأة”  م��ن  اخل�����س��راء  الكهرباء 
120 م��ل��ي��ون دره���م  ت��ب��ل��غ  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
 26 اأكرث من  تبلغ  اإنتاجية  وبطاقة 
ذلك  اأع��ل��ن  ي��وم��ي��ا.  واط  كيلو  األ���ف 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ال�����س��ي��خ 
عجمان  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

لل�سرف ال�سحي عقب الجتماع الذي عقد مبقر ال�سركة وح�سره اأع�ساء 
املجل�ص ..

كلفته  تبلغ  وال����ذي  ال��ط��اق��ة  “احلماأة” اإىل  حت��وي��ل  م�����س��روع  اإن  وق���ال   
عجمان  حكومة  ا�سرتاتيجية  �سمن  املبتكرة  امل�ساريع  من  يعد  باملاليني 
لتحديث اإدارة النفايات يف الإمارة بالإ�سافة اإىل الرتويج للبيئة اخل�سراء 
واإنتاج الطاقة وا�ستخدامها.. موؤكدا اأن هذا امل�سروع الفتتاحي �سوف يلهم 
البيئة  الأخ��رى على تكثيف جهودها نحو احلفاظ على  ال�سركات  ويحث 

كجزء من م�ساركتها الن�سطة يف حملة ال�ستدامة يف البالد.
واأ�ساف ال�سيخ را�سد النعيمي اإنه مع هذا امل�سروع �سنقطع �سوطا طويال 
التحتية  والبنية  للبيئة   2021 الوطنية  والروؤية  روح الحتاد  تعزيز  يف 

امل�ستدامة.
الذي  الأث��ر  اأو  القيمة  وم��ا  طاقة  “احلماأة” اإىل  حتويل  م�سروع  وح��ول 
�سيحدثه يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأكد اأن م�سروع حتويل احلماأة 
الناجتة عن حمطة معاجلة املياه العادمة اىل انتاج الكهرباء يف عجمان 
التي  احلماأة  كمية  يقلل فقط من  لن  لأن��ه  للغاية  م�سروعا مهما  يعترب 
يتم التخل�ص منها على البيئة بن�سبة 85 يف املائة مع تعزيز هدف املدينة 
ا�ستغالله  اأي�سا  ولكن  بها  اخلا�سة  الكربون  انبعاثات  تقليل  يف  املتمثل 
لتوليد الكهرباء اخل�سراء با�ستخدام غازاتها احليوية والتي يتم جمعها 
حمطة  لت�سغيل  واحل��م��اأة  ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه  معاجلة  عمليات  م��ن 
الت�سغيل  تكاليف  وبالتايل خف�ص  نف�سها  ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة 
التي  العامة  الكهرباء  �سبكة  من  الكهرباء  على  ال�سركة  اعتماد  وتقليل 

تديرها الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء.
الكامل  الت�سغيل  املتوقعة عند  الطاقة  امل�سروع وكمية  لتكاليف  وبالن�سبة 
احلماأة  حتويل  م�سروع  تكلفة  اأن  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  اأو�سح 
اإىل طاقة تبلغ اأكرث من 120 مليون درهم ومن املتوقع اأن ينتج اأكرث من 
الطاقة اخل�سراء يوميا ومتثل حوايل 50 باملئة  األف كيلوواط من   26
من الطلب احلايل على الكهرباء يف املحطة وهذا تطور اإيجابي ومرحب 
النظيفة يف  الطاقة  ا�سرتاتيجية  �سي�ساهم يف حتقيق  لأن��ه  املنطقة  به يف 

الإمارات.
 M / s Six  « ل�سركة  امل�سروع  ه��ذا  اإن�ساء  ان��ه مت منح عقد  اإىل  واأ���س��ار 
Construct Ltd » وهي اإحدى اأق�سام جمموعة » BESIX » كجزء 
بت�سميم   «  M / s Six Construct Ltd  « �ستقوم  العقد  م��ن 
مياه  اإىل طاقة يف حمطة معاجلة  من�ساأة حتويل احلماأة  وبناء  وهند�سة 
ال�سرف ال�سحي يف منطقة اجلرف ال�سناعية 3 يف عجمان ومن املتوقع 

اأن يتم ت�سغيل املن�ساأة اجلديدة بحلول نهاية عام 2021. 

اقت�سادية عجمان ت�سدر قرارًا 
ب�ساأن ا�سرتاطات حا�سنات الأعمال

•• عجمان -الفجر:

القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأ���س��درت 
ن�ساط  ب�������س���اأن  ق���������راراً  ع���ج���م���ان  يف 
القرار  وت�سمن  الأع��م��ال،  حا�سنات 
املحّدثة  ال����س���رتاط���ات  م���ن  ج��م��ل��ًة 
الإج���راءات  ت�سهيل  اإىل  تهدف  التي 
مزاولة  على  امل�ستثمرين  وت�سجيع 
هذا الن�ساط يف الإم��ارة، مبا ي�سمن 
دعم  يف  احل��ا���س��ن��ات  ه��ذه  دور  تعزيز 
تنمية  يف  وامل�����س��اه��م��ة  الأع���م���ال  رواد 
من  واملتو�سطة،  ال�سغرة  امل�ساريع 
تدعم  متكاملة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  خ���الل 

لالقت�ساد  م�سافة  قيمًة  ت�سكل  التي  املبتكرة  التجارية  الأف��ك��ار  اأ�سحاب 
املحلي. وبهذا ال�ساأن، قال �سعادة علي عي�سى النعيمي، مدير عام الدائرة: “ 
حتر�ص الدائرة على ت�سجيع ال�ستثمار يف الأن�سطة القت�سادية التي ت�سكل 
اإ�سافًة نوعية لقت�ساد الإمارة، وتعد حا�سنات الأعمال من اأبرز الأن�سطة 
التي تلعب دوراً مهماً يف تنمية امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة، حيث ت�سهم يف 
حتويل الأفكار املبتكرة اإىل واقع، من خالل دعم رواد الأعمال يف جمالت 
مبا  وغرها،  والت�سويق  القانونية  وال�ست�سارات  املالية  والإدارة  التدريب 
والتحديات  العقبات  اأمامها  ويذلل  النا�سئة،  امل�ساريع  ت�سجيع  يف  ي�سهم 

لتمكينها يف ال�سوق وتعزيز دورها يف النمو القت�سادي«.
ن�ساط حا�سنات  مل���زاويل  ال���س��رتاط��ات  م��ن  ال��ق��رار جملًة  ح��دد  وتف�سياًل 
ومراكز الأعمال، من اأهمها األ تقل م�ساحة املوقع الإجمالية عن 3000 
قدم مربع، ول تقل م�ساحة املكتب الواحد عن 120 قدم مربع، واأن يتم 
حول  بيانات  وتقدمي  الباطن،  من  للتاأجر  العقار  مالك  موافقة  تقدمي 
عدد املن�ساآت املخطط لها ملزاولة ن�ساطها يف احلا�سنة، اإ�سافًة اإىل احل�سول 
على موافقة م�سبقة عند الرغبة يف ا�ستحداث م�ساحات وتق�سيمات لعدد 
جديد من املن�ساآت يف احلا�سنة اأو مركز الأعمال، كما ا�سرتط القرار على 
املن�ساآت التي �ستزاول ن�ساطها يف حا�سنة الأعمال، اأن تكون مدة الرتخي�ص 
�سنة واحدة قابلة للتجديد بحد اأق�سى ثالث �سنوات، على اأن تنتقل بعدها 
اإىل مقر جديد، وذلك بهدف متكني هذه املن�ساآت من مزاولة ن�ساطها يف 
لال�ستفادة من  املن�ساآت احلديثة  لأكرب عدد من  الفر�سة  واإتاحة  ال�سوق، 

خدمات حا�سنات الأعمال.

األربعاء    18   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12734  
Wednesday   18   September   2019  -  Issue No   12734



28

املال والأعمال

 »عطالت فالي دبي« توفر مبنا�سبة اليوم 
الوطني ال�سعودي باقات خا�سة مل�سافري اململكة

•• دبي-وام:

توفر عطالت من فالي دبي وهي ق�سم العطالت التابع ل�سركة فالي دبي 
باقات عطالت خا�سة للم�سافرين القادمني من اململكة العربية ال�سعودية 
لالإقامة يف دبي وزيارة اأحدث متنزهاتها الرتفيهية وذلك احتفاء باليوم 

الوطني ال� 89 للمملكة.
 24 وحتى  �سبتمرب   21 م��ن  ت�ستمر  التي  اخلا�سة  الباقات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�سبتمرب 2019 التزاما من عطالت من فالي دبي بتوفر خيارات وا�سعة 
والذي  ال��ي��وم  ه��ذا  اململكة يف  م��ن  القادمني  لل�سياح  العطالت  ب��رام��ج  م��ن 
ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  اجل���وار  وح�سن  الثنائية  العالقات  عمق  يعك�ص 
والتمتع بالعديد من معامل اجلذب ال�سياحية يف دبي �سواء للباحثني عن 

متعة ال�سواطئ او الت�سوق او الرتفيه.
وتعد فالي دبي اخليار املثايل لل�سائح ال�سعودي حيث توفر اأكرث من 150 
اأ�سبوعيا اىل وجهاتها املختلفة يف اململكة انطالقا من ا�سرتاتيجية  رحلة 
يف  عملياتها  ب���داأت  ق��د  الناقلة  وك��ان��ت  للجميع  ال�سفر  ت�سهيل  يف  الناقلة 
ابها  اىل  يومية  برحالت   2010 العام  من  نوفمرب  يف  ال�سعودي  ال�سوق 
وجدة  الق�سيم  مثل  اململكة  م��دن  خمتلف  يف  ع��دة  وج��ه��ات  افتتاح  تبعتها 

والريا�ص والدمام لت�سل اليوم اىل 10 وجهات.
اأ�سعار  وتوفر عطالت من فالي دبي باقات متكاملة للعطالت تدمج بني 

الفنادق وتذاكر ال�سفر التناف�سية التي تنا�سب خمتلف املداخيل.

بنك الإمارات دبي الوطني يوفر خيار التحويل 
الديناميكي للعمالت عرب اأجهزة ال�سراف الآيل 

 •• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن بنك الإم����ارات دب��ي الوطني، 
امل��ج��م��وع��ة امل�����س��رف��ي��ة ال����رائ����دة يف 
التحويل  خيار  توفر  عن  املنطقة، 
اأجهزة  ع��رب  للعمالت  الديناميكي 
للبنك  ال��ت��اب��ع��ة  الآيل  ال�������س���راف 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة، والذي يتيح لزوار 
  Visa الدولة من حاملي بطاقات
التي  املبالغ  قيمة  معرفة  اإمكانية 
ي�سحبونها بعملة بالدهم قبل اإمتام 

عملية ال�سحب النقدي.
التجربة  اأع��ق��اب  امل���ب���ادرة يف  وت��اأت��ي 

الناجحة التي اأجراها بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع “نتورك 
يف  الرقمية  للتجارة  الداعمة  للخدمات  الرائد  امل��زود  اإنرتنا�سيونال”، 
الرائدة يف  العاملية   Visa ؛ و�سركة  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

جمال تكنولوجيا املدفوعات؛ واملزود التقني “بالنيت«.
دولة  خ��ارج  ال�سادرة   Visa بطاقات  حاملي  مبقدور  اأ�سبح  وب��ذل��ك، 
والر�سوم  التحويل  ع��ن  ال��ن��اجت  املبلغ  روؤي���ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
املرتتبة عليه بدقة وبعملة بالدهم قبل اإجراء اأي �سحب نقدي. وتاأتي 
توفره  ال��ذي  للعمالت  الديناميكي  التحويل  بحل  مدعومة  اخل��دم��ة 
“نتورك  و�ستقوم  اأجنبية،  عملة   130 م��ن  اأك��رث  ويغطي  “بالنيت” 
التابعة  الآيل  ال�����س��راف  اأج��ه��زة  �سبكة  على  ب��اإدخ��ال��ه  اإنرتنا�سيونال” 
لبنك  التابعة  الأج��ه��زة  وت�سمل  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ملجموعة 

الإمارات دبي الوطني والإمارات الإ�سالمي.
اأول واملدير  ويف هذا ال�سياق، قال اأحمد املرزوقي، نائب رئي�ص تنفيذي 
الوطني:  دب��ي  الإم�����ارات  بنك  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية  للخدمات  ال��ع��ام 
بتوفر  الرا�سخ  التزامه  اإط���ار  يف  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  “يعمل 
بب�ساطة  اإليها  الو�سول  وميكن  و�سهولة  راح��ة  اأك��رث  م�سرفية  خدمات 
���س��واء. ومن  املتحدة وزواره���ا على ح��ٍد  العربية  الإم���ارات  ل�سكان دول��ة 
هذا املنطلق، ي�سعدنا اإطالق هذه اخلدمة املبتكرة بالتعاون مع ’نتورك 
ال�سحب  عمليات  ت�سهيل  بهدف  و’بالنيت‘   Visaو اإنرتنا�سيونال‘ 

النقدي لزوار الدولة عرب �سبكتنا الوا�سعة من اأجهزة ال�سراف الآيل«.
من جهته، قال �سامر �سليمان، مدير عام �سركة “نتورك اإنرتنا�سيونال” 
اأكرب مزود للخدمات الداعمة للتجارة  “باعتبارنا  يف ال�سرق الأو�سط: 
الرقمية يف املنطقة، ي�سعدنا اأن نتيح لعمالئنا اإجراء عمليات التحويل 
�سوء  ويف  عملة.   130 م��ن  لأك��رث  وال�سفافية  بال�سال�سة  متتاز  التي 
اإىل  القيمة املتميزة التي �ستوفرها هذه املبادرة لعمالئنا، نتطلع قدماً 
اآفاق التعاون امل�ستقبلية دعماً للتزامنا بالرتقاء مب�ستويات منظومات 

العمليات امل�سرفية واملدفوعات يف دولة الإمارات العربية املتحدة«.
يف  “بالنيت”  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  مار�سدين،  �ساميون  قال  ب��دوره، 
مع  نتعاون  اأن  “ي�سعدنا  واأفريقيا:  الأو���س��ط  وال�سرق  اأوروب���ا  منطقة 
’نتورك اإنرتنا�سيونال‘ يف هذه ال�سراكة املتميزة واأن نكون �سّباقني على 
م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل تقدمي اأف�سل حلول حتويل 
اإىل ط��رح هذه  ق��دم��اً  ال�����س��راف الآيل. ونتطلع  اأج��ه��زة  ال��ع��م��الت ع��رب 
بال�ستفادة من خربات  اآيل  األ��ف جهاز �سراف  اأك��رث من  اخلدمة عرب 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الوا�سعة  اإنرتنا�سيونال‘  ’نتورك  ومعارف 

واأفريقيا«.

يف تقريرها ال�سنوي: اأداء القط���اع العق���اري 2019

اأرا�سي دبي: 6.31%  ن�سبة اإ�سهام القطاع العقاري يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة دبي 

جمارك دبي تبحث �سبل تعزيز التبادل التجاري مع كازاخ�ستان

•• دبي-الفجر:

ال�سفافية  اإطار حر�سها على تر�سيخ  يف 
ج�سور  واإق����ام����ة  ال���ع���ق���اري،  ال�����س��وق  يف 
ال��ت��وا���س��ل ال��دائ��م��ة م��ع ك��اف��ة الأط���راف 
املعنية، قدمت دائرة الأرا�سي والأمالك 
يف دبي “التقري���ر ال�س���نوي: اأداء القط���اع 
اأربعة  خالل  ومن   .”2019 العق���اري 
ف�سول كامل���ة، وت�سمن كل واح���د منه���ا 
تهدف  املتنوع���ة،  الأب���واب  م���ن  العدي���د 
على  �ساملة  نظرة  تقدمي  اإىل  ال��دائ��رة 
ط���وال  ال�س���وق  اأداء  ج��وان��ب  خمتلف 

الع���ام املا�س���ي 2018.
ب��ن جمرن،  بطي  �سلطان  ���س��ع��ادة  وق���ال 
م��دي��ر ع���ام دائ����رة الأرا����س���ي وامل����الك يف 
دبي: “نوا�سل دعم روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
واللتزام  اهلل”،  “رعاه   – دب���ي  ح��اك��م 
بتوجيهاته ال�سديدة لرت�سيخ مكانة دبي 
من  وذل��ك  لالقت�ساد،  عاملية  كعا�سمة 
خ��الل التن�سيق م��ع ك��اف��ة امل��ط��وري��ن يف 
اأردن���ا  لق���د  واخلا�ص.  العام  القطاعني 
مرجًعا  يك���ون  اأن  التقري���ر  ه���ذا  م���ن 
املعلوم���ات  كاف���ة  الباحثون  في���ه  يج���د 
مب���ا  التو�سيحي���ة،  بالو�س���ائل  املع���ززة 
الت���ي  امل��رم��وق�����������ة  املكان���ة  عل���ى  ي�����������دل 
يكتن���زه  وم���ا  اقت�سادنا،  اإليه���ا  و�س���ل 
من  باملزيد  يب�سر  متج���دد  زخ���م  م���ن 
الهدف  اإىل  و���س��وًل  والنج���اح،  التق���دم 
متقدمة  دب���ي  جعل  يف  املتمثل  الأ�سمى 

على جميع املدن الكربى يف العامل. 
وم�ساعيها  دب�����������ي  اأرا���س�����������ي  دور  وي����ربز 
لتعزي���ز عالقاته���ا م���ع جمي���ع الأط���راف 
املط���ورون  فيه���م  مب���ن  ال�سل���ة،  ذات 
واإط���العهم  واملتعامل���ون،  وامل�س���تثمرون 
ف���ي  امل�س���تجدات  اأح���دث  عل���ى  الدائ���م 
ال�سفافية،  مبداأ  لرت�سيخ  القط���اع  ه���ذا 
ق���رارات  ات��خ�����������اذ  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م 
�سائب���ة قائم���ة عل���ى البيان���ات ال�ساملة. 
القط���اع  “اإن  جم�����رن:  ب���ن  واأ�����س����اف 
الت���ي  ال��ن��ه�����س�����������ة  ي��ع��ك��������������ص  ال��ع��ق�����������اري 
املج���الت،  كاف���ة  ف���ي  الإم���ارة  حترزه���ا 
م���ن  ن��وًع��ا  ي��ف��ر���ص علينا  ال���ذي  الأم����ر 
لزاًم���ا  اأ�سب���ح  جه���ة  فم���ن  التح���دي؛ 
علين���ا موا�سل���ة ه���ذا الزخ���م، وه���و م���ا 
خ���الل  م���ن  وا�س���ح  ب�س���كل  ب���ه  جنحن���ا 
امل�س���تويني  عل���ى  الرتويجي���ة  املب���ادرات 
و�سلن���ا  اأن  بع���د  وال��ع��امل�����������ي،  امل��ح��ل�����������ي 
اأب���رز  م���ن  العدي���د  اإل���ى  مبعار�سن���ا 
وم���ن  والعاملي���ة،  العربي���ة  العوا�س���م 
التوا�س���ل  عل���ى  احل���ر�ص  اأخ���رى  جه���ة 
كاف���ة  عل���ى  الت���ام  والنفت���اح  ال�س���فاف، 
فئ���ات امل�س���تثمرين والأط���راف الأخ���رى 

ذات ال�سل���ة به���ذا القط���اع«.
وي��وف��ر ال��ت��ق��ري��������ر ���س��������ورة ك��ام��ل��������ة ع��ن 
خ��الل  م��������ن  ال��ع��ق��������اري،  ال��ق��ط��������اع  اأداء 
التع��ر�ص لأدائه وفق��ًا ملوؤ�س��رات 2018 
اإل��ى  اإ���س��اف��������ة  ال��ك��ل��ي��������ة،  الق��ت�����س��������ادي��ة 
املوؤ�س��رات الت�س��غيلية اخلا�س��ة بالقط��اع، 
لكاف��ة  متكام��اًل  مرجع��ًا  منه  يجعل  ما 
املتعاملي��ن ف��ي القط��اع العق��اري، حيث 
ومقارن��ة  متابع��ة  خالله  م��ن  ميكنه��م 
املختلف��ة،  ال�س��نوات  عب��ر  القط��اع  اأداء 
الأخ��رى  ال��������دول  اأداء  م��ع  ومقارنت��ه 

ب�س��ورة �س��فافة. 

منو م�ستدام
التقرير  م��ن  الأول  الف�س��ل  ي��ت��ن��������اول 
القط��اع  ودور  الق��ت�����س��������ادي  ال��ن��م��������و 
العق��اري ف��ي ه��ذا النم��و، بينم��ا يتن��اول 
املوؤ�س��رات  حت��ل��ي��������ل  ال��ث��������اين  ال��ف�����س��������ل 
الف�س��ل  وي��رك��ز  للقط��اع.  الت�س��غيلية 
العقاري  ال��ق��ط��اع  اأداء  ع��ل��ى   ال��ث��ال��������ث 
الأعمال  مم��ار���س��ة  ���س��ه��ول��ة  م��وؤ���س��ر  يف 
امللكية،  ت�����س��ج��ي��ل  وحم������ور  امل��ن��ه��ج��ي��ة، 

وم���وؤ����س���ر ���س��ه��ول��ة مم���ار����س���ة الأع����م����ال، 
وموؤ�سر �سفافية القطاع العقاري العاملي 
املنهجية. ويركز الف�س��ل الراب��ع ال�سوء 
واأداء  القت�س��ادي  الأداء  توقع��ات  على 

القط��اع العق��اري للع��ام املقب��ل.
العق��اري  القط��اع  التقرير، حق��ق  ووفق 
موؤ�س��رات  ف��ي  تقدم��ًا  دب��ي  اإم��ارة  ف��ي 
دول��ة  وق��دم��������ت  ال��ع��امل��ي��������ة  ال��ت��ن��اف�����س��������ي��ة 
موؤ�س��ر  ف��ي  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات 
متمي��ًزا،  اأداًء  الأعمال  ممار�سة  �س��هولة 
الرتتي��ب  ف��������ي  م���راك���ز   10 وت��ق��دم��ت 
�سم��ن  190 دولة حول العامل، وو�سلت 
ه��ذا  وي��اأت��������ي  ع���امل���ًي���ا،   11 امل���رك���ز  اإىل 
ممثل��ة  الدول��ة  ترتي��ب  ف��ي  التح�س��ن 
ف��ي اإم��ارة دب��ي كاأكب��ر مدين��ة لالأعم��ال، 
املح��اور،  م��������ن  ع��������دد  حت�����س��������ن  ن��ت��ي��ج��������ة 
امللكي��ة  ت�س��جيل  حم��ور  مقدمتها  ويف 
وال��ذي  ال��ع��ق��������اري،  بالقط��اع  ًاخل��������ا���ص 
وو�سل  مراك��ز،  ثالثة  تقدم��ًايف  �س��جل 
 ،2019 يف  عاملًي��ا  ال�س��ابع  املرك��ز  اإل��ى 

مقارنة باملرك��ز العا�سر يف 2018.
العامل�ي  ال�س�فافية  موؤ�س�ر  قيم�ة  وف�����ي 
من�ذ الع��ام 2014 وحت��ى ع��ام 2018، 
ف��ي   40 امل��رك��������ز   دب��������ي  اإم��������ارة  احتل��ت 
ف��ي   49 ب��امل��رك��������ز   م��ق��ارن��������ة   2018
 .2016 ف��������ي   48 وامل��رك��������ز   ،2014
اإم�ارة  ترتي�ب  ف�ي  التح�س�ن  ه��ذا  وياأت��ي 
دب�ي نتيج�ة جمموع�ة م�ن املب�ادرات الت�ي 
العق�اري،  القط�اع  خلدم�ة  تنفيذه�ا  ت�م 

ومنه�ا م�س�روع ت�سني�ف املبان�ي.

العقارات ركيزة القت�ساد
الإجمال��ي  املحل��ي  النات��ج  قيم��ة  بلغ��ت 
دره��م  ملي��ار   398 دب��������ي   اإم����ارة  ف��ي  
مليار   390 ب���  م��ق��ارن��ة   ،2018 ف��������ي 
من��و  م��ع��������دل  وب��ل��������غ   ،2017 يف  دره����م 
اإم��ارة  ف��ي  الإجمال��ي  املحل��ي  النات��ج 
بف�سل   ،2018 يف   1.9% دب�����������ي 
م��ن  حزم��ة  ب��اإط��������الق  احلكوم��ة  ق��ي��ام 
دف��ع عملي��ة  �س��اأنها  م��ن  الت��ي  املب��ادرات 
الإقت�س��ادي  الن�س��اط  وزي��������ادة  النم��و 
ف��ي الإم��ارة، م��ن خ��الل خف���ص تكلف��ة 
ت�سهيالت  وتقدي��م  الأعم��ال  ممار�س��ة 
اإل��ى رواد الأعم��ال واأ�سح��اب امل�س��روعات، 
الإقام��ة  م��دة  تعدي��ل  اإل��ى  بالإ�ساف��ة 
لع�سر  الأج��ل  طويل��ة  الإقام��ة  وتقدي��م 
�س��نوات للم�س��تثمرين واأ�سحاب املهارات 
الكف��اءات  ل�ستقطاب  �س��عًيا  املتمي��زة، 
ودع��م  والعمل��ي  العلم��ي  املجالي��ن  ف��ي 

الطل��ب ف��ي ال�س��وق املحل��ي.
فع��ال  ب�س��كل  العق��اري  القط��اع  و�س��اهم 
الإجمال��ي،  املحل��ي  النات��ج  من��و  ف��ي 
النم��و  مع��دلت  ف��ي  التح�س��ن  واقت��رن 
اأداء  بانتع��ا�ص  ب��الإم��������ارة  القت�س��ادي 
ن�س��بة  وب��ل��غ��������ت  ال���ع���ق�����������اري،  ال��ق��ط��������اع 
النات��ج  ف��ي  العقاري  القطاع  م�س��اهمة 
امل��ح��ل��������ي الإج��م��ال��������ي لإم�����������ارة دب��������ي يف 
مقارنة   13.6% م��ق��داره  م��ا   2018
حي��ن  ف��ي   ،2017 يف   6.9% بن�سبة 
و�سلت ن�س��بة م�س��اهمته يف  2016 اإىل 
قط��اع  م�ساهمة  ن�سبة  وبلغت   .6.8%
الإجمال��ي   املحل��ي  النات��ج  ف��ي  الت�س��ييد 
بن�سبة  م��ق��ارن��ة   ،2018 يف   6.4%
2017، والن�سبة ذاتها يف  ف��ي   6.2%

العام الذي �سبقه.

الت�سرفات العقارية
 223 العقارية  الت�سرفات  قيمة  بلغت 
عدد  وو���س��ل   ،2018 يف  دره����م  م��ل��ي��ار 
 53000 اإىل  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����س��رف��ات 
 .2018 يف  ت��ق��ري��ب��اً  ع���ق���اري  ت�����س��رف 
العقارية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت 
عدد  وبلغ   2018 يف  دره��م  مليار   80
ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة م���ا ي��زي��د عن 
ما  ب��ه  ق��ام  ع��ق��اري  ا�ستثمار   41،000
عقاري  م�ستثمر   31000 ع��ن  ي��زي��د 

نتائج  وت�سر  العامل.  دول  خمتلف  من 
متزايد  منو  اإىل  العقارية  ال�ستثمارات 
يف عدد امل�ستثمرين من ال�سركات مقارنة 
ن�سبة  وانخف�ست  الأف���راد،  با�ستثمارات 
 62.8% م��ن  الأف����راد  م��ن  املتعاملني 
 2018 يف   59.8% اإىل   2017 يف 
من  املتعاملني  ن�سبة  ارت��ف��ع��ت  ح��ني  يف 
 2017 يف   37.2% م���ن  ال�����س��رك��ات 
هذه  وتعرب   ،2018 يف   40.2% اإىل 
الزيادة يف ن�سبة املتعاملني من ال�سركات 
توفر  على  العقاري  القطاع  قدرة  على 
جذب  عن�سر  متثل  ا�ستثمارية  خ��ي��ارات 
وت�ساهم  ال�����س��رك��ات،  م��ن  للم�ستثمرين 
عقارية  ا�ستثمارات  �سخ  يف  فعال  ب�سكل 
�سخمة اإىل القطاع العقاري. وقد مثلت 
الأوىل  املرتبة  التجاري  منطقة اخلليج 
م��ن حيث  دب��ي  اإم���ارة  املناطق يف  كاأعلى 
ع���دد ال��ت�����س��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة وب��ل��غ عدد 
اأكرث  املنطقة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�سرفات 
وحافظت  عقاري،  ت�سرف   4000 من 
قيمة  من حيث  اأي�ساً  الأول  املركز  على 
ال��ت�����س��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة، وت��خ��ط��ت قيمة 
الت�سرفات العقارية يف املنطقة 11 مليار 
درهم. وميثل امل�ستثمرين اجلدد 66% 
من اإجمايل عدد امل�ستثمرين يف 2018 
الن�سطني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  مي��ث��ل  ح��ني  يف 
امل�ستثمرين،  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   34%
ميثل  ال�ستثمارات  قيمة  حيث  من  اأم��ا 
اإجمايل  من   57% اجلدد  امل�ستثمرون 
بينما   ،2018 يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  قيمة 
ميثل امل�ستثمرون الن�سطون %43 من 

اإجمايل قيمة ال�ستثمارات.

ال�سدارة ملواطني الإمارات
ج����اء امل�����س��ت��ث��م��رون الأف��������راد م���ن دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة يف املركز الأول 
العقارية  ال�ستثمارات  قيمة  حيث  من 
عن  ي��زي��د  م��ا  بلغت  ا���س��ت��ث��م��ارات  بقيمة 
الثانية  امل��رت��ب��ة  ويف  دره����م،  م��ل��ي��ار   10
الهند بقيمة  امل�ستثمرون من جمهورية 
ا�ستثمارات تخطت 8 مليار درهم خالل 

عام 2018.

ن�ساط امل�سروعات العقارية
اأما من حيث ن�ساط امل�سروعات العقارية 
 62 املنتهية  امل�����س��روع��ات  ع��دد  بلغ  فقد 
2018، ومثلت م�سروعات  م�سروًعا يف 
من  الأك���رب  الن�سبة   2018 يف  امل��ب��اين 
م�سروعات  وا�ستحوذت  امل�سروعات،  تلك 
اإج����م����ايل  م�����ن   74% ع����ل����ى  امل�����ب�����اين 
بينما   ،2018 يف  املنتهية  امل�����س��روع��ات 
 15% ال��ف��ل��ل  م�����س��روع��ات  ح�سة  بلغت 
وم�سروعات  امل��ن��ت��ه��ي��ة،  امل�����س��روع��ات  م��ن 
امل�سروعات  من   11% الفلل  جممعات 

املنتهية يف 2018.
وب��ل��غ ع���دد امل�����س��روع��ات اجل���دي���دة التي 
م�سروًعا   84 ع���دد   2018 يف  ب�����داأت 
ت��ن��وع��ت ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا واأن���واع���ه���ا بني 
، ومثلت  وح����دات وف��ل��ل وم��ب��اٍن واأرا�������صٍ
العقارات  من  الأك��رب  الن�سبة  ال��وح��دات 
اجلديدة يف 2018، وبلغ عدد الوحدات 
يف امل�����س��روع��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي ب���داأت يف 

2018 ما يزيد عن 20 األف وحدة.

م�سروعات قيد الإجناز
فيما يخ�ص امل�سروعات قيد الإجناز فقد 
بلغ عدد امل�سروعات قيد الإجناز امل�سجلة 
يف دائ��رة الأرا�سي والأم��الك يف مناطق 
م�����س��روع يف   102 ف��ق��ط  احل���ر  التملك 
امل�سروع،  ت�سجيل  لتاريخ  وفقا   2018
وب��ل��غ ع���دد ال���وح���دات ال��ت��ي م��ن املتوقع 
تزال  ل  التي  امل�سروعات  م��ن  اإ�سافتها 
وحدة  األ��ف   130 الإجن���از  قيد  حالتها 
للتواريخ  وفقا  اإ�سافتها  �سيتم  جديدة، 

املتوقعة لنتهاء تلك امل�سروعات.
بلغ  فقد  ال�سكني  القطاع  اأداء  وبتحليل 

عدد الوحدات ال�سكنية املنتهية التي متت 
اإ�سافتها اإىل القطاع العقاري يف مناطق 
التملك احلر فقط، ووفقا للم�سروعات 
امل�سجلة لدي دائرة الأرا�سي والأمالك 
الفلل  )بخالف  �سكنية  وح��دة   7،469
وجم��م��ع��ات ال��ف��ل��ل(، ومب�����س��اح��ة تخطت 

893،000 مرت مربع يف 2018.
اأم����ا ب��خ�����س��و���ص ج��ان��ب ال��ط��ل��ب وال���ذي 
فت�سر  والإيجارات،  املبايعات  تعرب عنه 
ن�سبة  مثلت  املبايعات  اأن  اإىل  البيانات 
كبرة من الت�سرفات العقارية مبا يزيد 
عن %63 من اإجمايل عدد الت�سرفات 
العقارية يف 2018، حيث بلغت ما يزيد 

عن 74 مليار درهم يف 2018.

حت�سن يف �سوق الإيجار
النمو  انعك�ص  فقد  لالإيجارات  بالن�سبة 
يف عدد ال�سكان والنمو يف عدد العاملني 
يف اإمارة دبي على عدد الوحدات املوؤجرة 
وع�����دد ع���ق���ود الإي����ج����ار يف اإم�������ارة دب���ي، 
الإي��ج��ار اجلديدة  عقود  ع��دد  بلغ  حيث 
يف  ج���دي���ًدا،  اإي���ج���ار  ع��ق��د   246،509
املجددة  الإي��ج��ار  ع��دد عقود  بلغت  حني 
يف  جم������دًدا  اإي����ج����ار  ع��ق��د   251،409
عام  وحتى   2013 ع��ام  ومنذ   ،2018
اجلديدة  الإي��ج��ار  عقود  كانت   2016
يف ت��ن��اق�����ص م�����س��ت��م��ر م��ق��اب��ل زي������ادة يف 
العام  وب��دًءا من  املجددة،  الإيجار  عقود 
ارتفع   2018 ال���ع���ام  وح��ت��ى   2017
ك��ال م��ن ع���دد ع��ق��ود الإي���ج���ار اجلديدة 
زيادة عدد عقود  واملجددة، ولكن معدل 
اأك��رب من نظره  كان  الإيجار اجلديدة 
الطلب  يعك�ص  ما  وهو  املجددة،  للعقود 
ال�سكنية وغر  ال��وح��دات  الإ���س��ايف على 
ال�سكنية يف اإمارة دبي يف ظل الت�سحيح 
الإي����ج����ارات الذي  اأ���س��ع��ار  ال�����س��ع��ري يف 

ت�سهده اإمارة دبي.

م�ستقبل م�سرق
التقرير  الأخ����ر م��ن  ال��ف�����س��ل  ي��ت��ن��اول 

ال��ع��ق��اري خالل  ال��ق��ط��اع  اأداء  ت��وق��ع��ات 
النمو  توقعات  2019، من حيث  العام 
القت�سادي يف اإمارة دبي ودولة الإمارات 
املتوقع  بالنمو  املتحدة، مقارنة  العربية 
وتوقعات  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال����ع����امل  دول  يف 
الت�سرفات العقارية يف ظل اأداء القطاع 
خالل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام 
العقارية  امل�سروعات  وتوقعات   ،2019
العقاري  ال�����س��وق  اإىل  دخ��ول��ه��ا  امل��ت��وق��ع 

خالل الفرتة القادمة.
اأداء  يف  التح�سن  هذا  موؤ�سرات  وظهرت 
القطاع العقاري خالل الأ�سهر اخلم�سة 
2019، والتي �سهدت منًوا  الأوىل من 
ملحوًظا يف الت�سرفات العقارية، وبلغت 
الإم���ارة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�سرفات  قيمة 
من  الأوىل  اخل��م�����س��ة  الأ����س���ه���ر  خ����الل 
درهم،  م��ل��ي��ارات   106 ق��راب��ة   2019
مقارنة ب� 95 ملياًرا يف 2018، مبعدل 
ت��ق��ري��ب��ا. وع��ل��ى �سوء   12% ب��ل��غ  من��و 
الت�سجيل  موؤ�سر  حقق  املعطيات،  ه��ذه 
حمور  يف  عاملياً  ال�سابع  املركز  العقاري 
العقاري،  الت�سجيل  وموثوقية  �سهولة 
والدائرة هي ممثل الدولةيف هذا املوؤ�سر 
امل�سروعات، فقد �سهدت  اأما من حيث   .
 2019 م��ن  الأوىل  اخلم�سة  ال�����س��ه��ور 
جديًدا،  عقارًيا  م�سروًعا   48 ان��ط��الق 
من املتوقع اأن متثل اإ�سافة جديدة اإىل 
القطاع العقاري، وتنوعت ما بني ال�سقق 
الفلل، ومن  ال�سكنية والفلل وجممعات 
عند  امل�سروعات  تلك  ت�سيف  اأن  املتوقع 
�سكنية  وح��دة   8،000 قرابة  اكتمالها 
باإجمايل  العقاري  القطاع  اإىل  جديدة 
م�ساحة تتجاوز 730،000 مرت مربع، 
الن�سبة  منها  ال�سكنية  ال�سقق  ومثلت 
واملكاتب  ب���امل���ح���الت  م���ق���ارن���ة  الأك�������رب، 
والوحدات التجارية الأخرى، حيث بلغ 
امل�سروعات  يف  ال�سكنية  ال��وح��دات  ع��دد 
اجلديدة 7537 وحدة �سكنية باإجمايل 
مرت   668،000 ت���خ���ط���ي  م�������س���اح���ة 

مربع.

•• دبي-وام:

بحث اأحمد حمبوب م�سبح املدير العام 
جلمارك دبي وراوان زومابيك القن�سل 
دبي  يف  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جلمهورية  ال��ع��ام 

واملناطق ال�سمالية �سبل تعزيز التعاون 
والتبادل التجاري بني اجلانبني.

واأ�ساد املدير العام جلمارك دبي بجهود 
لكازاخ�ستان  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ال�����ع�����الق�����ات  ت�����ط�����وي�����ر  يف  ودوره���������������ا 

القت�سادية والتجارية ..موؤكدا اأهمية 
لالنتقال  املتبادلة  والزيارات  اللقاءات 
التعاون  م���ن  م��ت��ق��دم��ة  م���راح���ل  اإىل 
اأف�سل  ت���ق���دمي  اأج�����ل  م���ن  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
التجارية  وال��ت�����س��ه��ي��الت  اخل����دم����ات 
من  وامل�ستثمرين  للتجار  واجلمركية 
كازاخ�ستان بهدف متكينهم من حتقيق 
اختيارهم  من  ممكنة  ا�ستقادة  اق�سى 
حمليا  لتجارتهم  ومم��را  مق�سدا  دب��ي 
يف  دب��ي  لتقدم  دع��م��ا  وع��امل��ي��ا  واإقليميا 
اإق��ام��ة خ��ط دب��ي للحرير ال��ذي ير�سخ 
م��ك��ان��ة دول����ة الإم�������ارات ك��م��رك��ز عاملي 

للتجارة الإقليمية والدولية.
اأن ج���م���ارك دب���ي حت��ر���ص على  وق����ال 
ت��ط��وي��ر ال�������س���راك���ة الق���ت�������س���ادي���ة مع 
القيادة  توجيهات  لتحقيق  كازاخ�ستان 
ال�سيخ  ال�سمو  احلكيمة وروؤي��ة �ساحب 
نائب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
على  بالعمل  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
زي���ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري م��ع ال�سركاء 
العالقات  تكت�سب  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري��ني 
اأهمية  ك��ازاخ�����س��ت��ان  م��ع  الق��ت�����س��ادي��ة 
التي  ال���ت���ح���ولت  ظ���ل  م��ت�����س��اع��دة يف 

التقدم  مع  الدولية  التجارة  ت�سهدها 
الذي  وال���ط���ري���ق  م�����س��روع احل�����زام  يف 
عرب  اأ���س��واق��ه��ا  ل��رب��ط  ال�سني  اأطلقته 
اإذ  العاملية  بالأ�سواق  الآ�سيوية  ال��دول 
ت��ق��وم دول����ة الإم�������ارات ب����دور حموري 
يف ه���ذا امل�����س��روع ن��ظ��را ل��ت��ط��ور البنية 
التجارية  واخلدمات  للتجارة  التحتية 
بالتقبل  بالدولة مدعومة  واجلمركية 
الواعد ملكانتها التجارية على امل�ستوى 
العاملي مع ا�ست�سافة دبي ملعر�ص اك�سبو 

.2020
وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام جل���م���ارك دب���ي اأن 
كازاخ�ستان  م��ع  اخلارجية  دب��ي  جت��ارة 
ارتفعت  ح��ي��ث  مت�ساعدا  من���وا  ت�سهد 
درهم  م��ل��ي��ون   467.8 م���ن  ق��ي��م��ت��ه��ا 
 635 اأك��رث م��ن  2016 اإىل  يف ال��ع��ام 
مليون درهم يف العام 2017 ووا�سلت 
 2018 العام  يف  قيمتها  لت�سل  النمو 
اىل 743.4 مليون درهم وبلغت قيمة 
جتارة دبي مع كازاخ�ستان يف الربع الأول 
من العام 2019 نحو 355.4 مليون 
درهم حيث تتنوع الب�سائع يف التجارة 
املتبادلة بني الطرفني وتتقدمها قطع 
واأجهزة  والط������ارات  ال�����س��ي��ارات  غ��ي��ار 

وال�سجائر.  وال���زن���ك  وال��ف�����س��ة  امل�����س��ح 
لل�سركات  لقاء  تنظيم  مناق�سة  ومت��ت 
�سمن  ك��ازاخ�����س��ت��ان  م��ن  وامل�ستثمرين 
اأطلقتها  “ ال��ت��ي  “ ارت���ب���اط  م���ب���ادرة 
الدائرة لتطوير عالقاتها مع ال�سركات 
لتعزيز  الأجنبية  الأع��م��ال  وق��ط��اع��ات 
مع  والتجارية  القت�سادية  العالقات 
ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة ودعم  ال�����دول 
هذه  مع  املتبادلة  والتجارة  ال�ستثمار 
تقدمي  على  العمل  خ��الل  م��ن  ال���دول 
اأف�سل اخلدمات والت�سهيالت التجارية 

واجلمركية ل�سركاتها وجتارها.
عن  زومابيك  راوان  اأع��رب  جانبه  من 
ت��ق��دي��ره ال��ك��ب��ر جل��ه��ود ج��م��ارك دبي 
التجارة  ت��ط��وي��ر  يف  احل��ي��وي  ودوره�����ا 
م���ن خ���الل الرتقاء  ك��ازاخ�����س��ت��ان  م���ع 
والت�سهيالت  اخل����دم����ات  مب�����س��ت��وى 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ت��ج��اري��ة واجل��م��رك��ي��ة 
ال����دائ����رة ل��ل��ت��ج��ار وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
�سرورة  ع��ل��ى  ك���ازاخ�������س���ت���ان..م�������س���ددا 
ال���ت���ق���دم يف ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
ال��ت��ط��ور امل�ستمر يف  مل��واك��ب��ة  ال��ط��رف��ني 
بني  والتجارية  القت�سادية  العالقات 

البلدين ال�سديقني.
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العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/541  عقاري كلي
للوحدة  وال��ب��ائ��ع  وامل��ط��ور  امل��ال��ك  ب�سفتها  اليمتد  1-اوم��ي��غ��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
رقم 1726 2- تي اف جي للعقارات ذ.م.م ب�سفتها الوكيل املحلي لوميغا اليمتد 
وب�سفتها الو�سيط العقاري الذي باع و�سلم للمدعي عقد بيع الوحدة رقم 1726 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ايفان ترتي�سني وميثله:احمد علي حممد 
التفاقية  بانف�ساخ  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزيودي  من�سور 
 )554751( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  وبالزام 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ص  ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2019/10/1  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2233  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-باكتان نايدو كانياه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اوتو ا�سي�ست لتاأجر ال�سيارات قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )7460( درهم والفائدة القانونية 
ال��ت��ام وال��زام��ه بالر�سوم  ال�����س��داد  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى مت��ام  ب��واق��ع 9% م��ن 
املوافق:2019/9/23  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  الق�سائية.وحددت  وامل�ساريف 
ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/334  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-كمربيل ثري�ص زينز 2- كورتيني دينا زينز جمهول حمل 
اأق��ام عليك  قد  العمري  بنت خلف بن حممد  املدعي/م�ساعل  ان  القامة مبا 
 )15.600.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليهم  املدعي  ال��زام  مو�سوعها  الدعوى 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونيه  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
وح��ت��ى مت���ام ال�������س���داد.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم الح����د امل�����واف�����ق:2019/9/29 
اأو من  ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/972  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- عامر ال�سياح جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/7/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ل�سالح/بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
 2019/6/16 يف  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )1.288.550.29(
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/957  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- كافيار املمتاز 2- وحيد يو�سف علي حممد ب�سفته كفيل �سامن 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  املمتاز  كافيار  ملديونية 
امل�سرق �ص.م.ع  املذكورة اعاله ل�سالح/بنك  الدعوى  بتاريخ 2019/7/24  يف  املنعقدة 
اول:بقبول طلب �سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 344 ل�سنة 2019 حجز حتفظي 
جتاري - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ 
�سنويا يف 2019/6/10 وحتى متام   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )2.065.891(
ال�سداد والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2513  جتاري كلي

احمد  ن��وؤا���ص   -2 ������ص.ذ.م.م  الثقيلة  بال�ساحنات  امل����واد  لنقل  ط����رواده  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
�ص.ذ.م.م  الثقيلة  بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  ط���رواده  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته  عبدالغفور 
بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  ط��رواده  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفتها  ����ص.ذ.م.م  لل�سناعه  بايون   -3
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الثقيلة 
2019/6/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البنك التجاري الدويل �ص.م.ع بالزام املدعي 
عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )12.688.360.38( درهم مع الزامهم بالفائدة 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة يف 2018/11/26 وحتى متام ال�سداد مع 
الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/2136  عمايل  جزئي
اىل املحكوم عليه/1- هورنينق ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/حممد مامون العدوي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )52.133( 
دره��م وتذكرة ع��ودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى 
�ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها 
لال�ستئناف خالل  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/5787  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-او بي ان اويل لتجارة البرتوكيماويات ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جاوتام فا�سانت برادهان وميثله:مرمي علي �سالح حميد 
حياز العليلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )341000 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )10000( درهم والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   mb195335032ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2019/9/26 امل��واف��ق  اخلمي�ص 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3318 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سيفكو  �سده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/رامي�ص هرا �ص.ذ.م.م وميثله:�ساره �ساه 
بيك حممد البلو�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )55045( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3537 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سعيد عبدالفتاح حممد يو�سف جمهول حمل القامة 
احلثبور(  جمموعة  من  )ف��رع  للكهرباء  التنفيذ/احلثبور  طالب  ان  مبا 
عليك  اأق��ام  قد  الرميثي  احلثبور  عبيد  �سيف  جمال  وميثله:حممد  ذ.م.م 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�سامن  دره���م   )146296.69(
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3319 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهما/1- هيل اند فورت لتجميل احلدائق �ص.ذ.م.م 2- انيل 
مودايل اينب جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/انفني تريدجن 
������ص.م.ح ومي��ث��ل��ه:حم��م��د ���س��ال��ح حم��م��د اح��م��د ال��ه��اج��ري ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )50634( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3480 تنفيذ جتاري

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ذا �سركل ميديا  املنفذ �سده/1-  اىل 
�سالح  وميثله:حممد  ����ص.م.ح  ت��ري��دجن  التنفيذ/انفني  طالب  ان  مب��ا 
حممد احمد الهاجري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40133( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3481 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- زيورخ لتجارة مواد البناء ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:حممد  ���ص.م.ح  تريدجن  التنفيذ/انفني  طالب  ان  مبا  القامة 
�سالح حممد احمد الهاجري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )48078( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/202 تنفيذ عقاري
مبا  القامة  حمل  جمهول  القميزان  نا�سر  حممد  علي  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  اهلل  م��ال  وميثله:نا�سر  خا�سة(  م�ساهمة  )�سركة  التنفيذ/متويل  طالب  ان 
غامن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )49215( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بف�سخ عقد البيع املقرر 
مبوجب حكم ال�ستئناف رقم 275/2013 ا�ستئناف عقاري عن العقار رقم 147 نوع 3 اند 
�سربينغز 4 )الينابيع - املرحلة الرابعة( منطقة تالل المارات الثالثة اعمار العقارية 
�ص.م.ع الواقع بامارة دبي مو�سوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة 
يف 2008/6/8 والزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع التفاقية خاليا من ال�سواغل 
ورد حيازته للمدعية وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/553 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �سده/1- �ساتي�ص �سيثي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عليك  اأق���ام  ق��د  ب��در  احمد  وميثله:نبيه  م��ب��ارك  م���روان  التنفيذ/دانة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ الدعوى 426/2018 
الكويت بتاريخ:2018/6/5 وفق  ال�سادر عن دولة  العا�سمة )11(  ا�سرة 
وعليه  �سرعي     250/2019 رق��م  على عري�سة  الم��ر  ال�سادر يف  القرار 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2008  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- علي بخيت مبارك بن علوان الكتبي - ب�سفته �سريك يف �سركة 
داي��الل باتيل - ب�سفته �سريك يف �سركة جي  جي �ستار املجوهرات ذ.م.م 2- جا�سمني 
الوفاق للتمويل - م�ساهمة خا�سة 4- �سركة اخلليج  �ستار املجوهرات ذ.م.م 3- �سركة 
للمجوهرات  �ستار  ج��ي   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.م.خ   للتمويل 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  الر�سا   علي  ج��ان  عبد  وميثله:حممد  ����ص.ذ.م.م 

بالدعوى رقم 2018/26 اجراءات افال�ص     
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/10/2 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3277  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  ����ص.م.ح جم��ه��ول حم��ل  التجارية  امل��دع��ي عليه / 1-امبك�ص  اىل 
امل��دع��ي/���س��رك��ة ال��دان��وب ل��ت��ج��ارة م���واد ال��ب��ن��اء ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د حممد علي 
املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  احلمادي 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )399881.70( وق����دره 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12
ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/9/23 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3359  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي بي ام لالعمال الداخليه �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
حممد  وميثله:خالد  ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  ال��دان��وب  املدعي/�سركة  ان  مب��ا 
املدعي عليها  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  احل��م��ادي  علي 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )139133.75( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
القانونيه بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ص املوافق:2019/9/19 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/218  جتاري  جزئي
ذ.م.م جمهول حمل  البناء واحلديد  امل��ورد لتجارة مواد  �سركة  املحكوم عليه/1-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/1  يف الدعوى 
�سركة  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ����ص.ذ.م.م  احلديد  لتوريد  ل�سالح/ديال  اع��اله  امل��ذك��ورة 
توؤدي للمدعية )ديال لتوريد احلديد( مبلغ  بان  البناء واحلديد  املورد لتجارة مواد 
)67.159.24( درهم والفائدة التفاقية 18% اعتبارا من تاريخ ال�ستحقاق 2016/6/7 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى 
ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�����س��ت م��ا ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات. حكما مبثابة احل�����س��وري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/4038  جتاري  جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �سن تك �ص.م.ح جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ديال لتوريد 
احل��دي��د �����ص.ذ.م.م ب��ال��زام امل��دع��ي عليها �سن ت��ك ����ص.م.ح ب��ان ت���وؤدي للمدعية )ديال 
لتوريد احلديد( مبلغ )198.418( درهم والفائدة التفاقية 18% على مبلغ كل فاتورة 
ال�سداد والزمت املدعي  املبني بال�سباب وحتى متام  النحو  ا�ستحقاقه على  من تاريخ 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك  عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/2412  جتاري  جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �س�ستاينبل بلدرز �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/9/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان توؤدي للمدعية مبلغ  املدعي عليها  بالزام  ���ص.ذ.م.م  ل�سالح/ليجا�سي ت�سنيع 
القانونية بواقع 9% من تاريخ  )�سبعة وثالثني الف وخم�سمائة درهم( والفائدة 
بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/8/9 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/4850  جتاري  جزئي

������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- اخل��ط��وط الرب��ع��ة لل�سناعات  اىل 
يف    2019/3/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ديال لتوريد احلديد �ص.ذ.م.م بالزام املدعي بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )199554( درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/1314  جتاري  جزئي

ذ.م.م جمهول حمل القامة  التموين  �سركة ليوا خلدمات  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  يف    2019/7/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة علي غالمي للخ�سار والفواكة ذ.م.م بالزام املدعي 
عليها الوىل اىل املدعية مبلغ مقداره )201939.49( درهم وفائدة ب�سيطة �سنويا 
بواقع 9% من تاريخ 2019/3/11 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف 
ذلك من طلبات.  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ومبلغ خم�سمائة 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12734 بتاريخ 2019/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1560  جتاري كلي
حمل  جمهول  ذ.م.م  �سولي�سني  كرا�سينغ  جلوبال  ا�ص  �سي  جي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/16  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ال�سركة الفنية للحفريات والتفجر ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )3672152( درهم وفائدته بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا  ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل  متام 
اعتبارا  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ذلك طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

تنظمه  ال���ذي   ،12 ال�����س��ارق��ة  من�سد  ي��وا���س��ل 
لالإذاعة  ال�سارقة  لهيئة  التابعة  ال�سارقة  قناة 
والتلفزيون، بحثه عن اأجمل املواهب الإن�سادية 
عربياً وعاملياً، حيث ك�سف موؤخراً عن اإبداعات 
واملغرب  ال�سعودية  م��ن  ك��ّل  يف  ملن�سدين  فنية 
الأوىل  الأداء  �ساركوا يف جت��ارب  وم�سر، ممن 
489 م�سرتكاً من الدول  وو�سل عددهم اإىل 

الثالث. 

اإبداع من ال�سعودية
ال�سعودية  العربية  اململكة  لختبارات  وتقدم 
مينياً  و12  �سعودياً،   23 منهم  م�ساركاً،   45
وم�سريان،  ���س��وري��ني،  و4  فل�سطينيني،  و4 
اأم���ام جلنة  و���س��وداين، مم��ن ق��دم��وا مواهبهم 
التحكيم املكونة من املن�سدين اأحمد العبا�سي، 

وب��ن��در ع��ا���س��ور، ح��ي��ث ق��دم��وا اإب���داع���ات نالت 
ا�ستح�سان جلنة حتكيم الختبارات.

املغرب.. م�سقط راأ�ص حامل لقب الدورة 
املا�سية

ومن اململكة املغربية، بالد املن�سد معاذ بوكيو�ص 
الربنامج،  م��ن  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  بلقب  ال��ف��ائ��ز 
ا�ست�سافت  ال��ت��ي  ال��رب��اط  العا�سمة  يف  ت��ق��دم 
من  م�ساركاً   176 اخلا�سة  الختبارات  جلنة 
خمتلف اأنحاء اململكة املغربية ممن جاوؤوا من 
مدن جنوب املغرب الريحانية والرا�سدية، اإىل 
اآ�سي ووجده وزاج��ورة، كما �سارك  جانب مدن 
العا�سمة  وف��دوا من  املن�سدين  عدد كبر من 
البي�ساء  والدار  وتازا وفا�ص  الرباط ومكنا�ص 
من  ك��اًل  �سّمت  ال��ت��ي  التحكيم  جلنة  ليلتقوا 
يف  الثاين  املركز  �ساحب  �ستيتو،  م��راد  املن�سد 
الدورة ال�ساد�سة من الربنامج، واملن�سد مروان 

حاجي، احلائز على لقب »من�سد ال�سارقة«، يف 
مو�سمه الثاين.

م�سر.. موطن الإن�ساد
ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات  وخ��ا���ص ج��ول��ة 
م�سرتكاً،   268 ال��ق��اه��رة  امل�سرية  العا�سمة 
منهم 230 م�سرياً، و16 �سورياً، اإىل جانب 7 
عراقيني، واأربعة فل�سطينيني، وثالثة مينيني 
اإبداعاتهم  ق��دم��وا  و���س��وم��ايل،  و���س��ودان��ي��نَي 
التي  التحكيم  اأمام جلنة  ال�سوتية  وخاماتهم 
حامل  ه���الل  حم��م��ود  املن�سد  م��ن  ك���اًل  �سمت 
وحممد  ال��ت��ا���س��ع،  مو�سمه  يف  ال��ربن��ام��ج  لقب 
ال�سوهاجى، الذي تاأهل اإىل نهائيات الربنامج 

يف دورته ال�ساد�سة.
حيث  ال��ع��رب��ي��ة  ج��ولت��ه  ال��ربن��ام��ج  وي�ستكمل 
�سيكون جمهور الفن الإن�سادي، ومبدعوه على 
يف  ال�سارقة«  »من�سد  اختبار  جل��ان  م��ع  موعد 

�سباحاً   8 ال�ساعة  من  اجلاري  �سبتمرب   21
وحتى 8 م�ساًء يف كّل من العا�سمة اجلزائرية 
امل��ط��ار«، والأردن  »م��رك��ر  اجل��زائ��ر يف فندق 
ميلينيوم«،  »جراند  فندق  يف  عّمان  بالعا�سمة 
ويف الإم��ارات العربية املتحدة يف م�سقط راأ�ص 
الربنامج، ال�سارقة، مببنى تلفزيون ال�سارقة. 

وي��ق��ود جل��ان حتكيم اجل��زائ��ر ك��اًل م��ن املن�سد 
دورته  ال��ربن��ام��ج يف  لقب  ح��ام��ل  رزوق،  ك��م��ال 
�ساحب  بوحبيلة  ال��رح��م��ن  وع��ب��د  ال�����س��اب��ع��ة، 
ال��دورة الأوىل من الربنامج،  املركز الثاين يف 
ال�سياب  ن��زار  املن�سدان  الأردن  جلنة  يقود  كما 
التا�سعة  ال��دورة  يف  الثاين  املركز  على  احلائز 
من الربنامج، وعبد القادر نا�سر الدين، الذي 
الدورة  م��ن  متقدمة  مل��راح��ل  باإبداعاته  ت��اأه��ل 
امل�سرتكون  �سيكون  فيما  للربنامج،  ال�ساد�سة 
على موعد مع جلنة التحكيم يف دولة الإمارات 
املن�سد  م��ن  ك���اّلً  ت�سم  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  العربية 

من  دورة  لأول  امل��ت��اأه��ل��ني  اأول  زك����ي،  حم��م��د 
منه،  متقدمة  ملراحل  و�سل  وال��ذي  الربنامج 
اإىل جانب املن�سد اأحمد الر�سوان، ع�سو جلنة 
ال�سارقة  »من�سد  لربنامج  اخلا�سة  التحكيم 

ال�سغر«.
املنفذ  امل���ن���ت���ج  ه���ا����س���م،  ال����دي����ن  وق�������ال جن����م 
بلدان  ث��الث��ة  زي���ارة  م��ن  »انتهينا  ل��ل��ربن��ام��ج: 
عربية اكت�سفنا من خالل مبدعيها اإرثاً كبراً 
يف التاريخ الإن�سادي حيث دّلت املواهب ال�سابة 
وخامات  ق��درات  على  للم�ساركة  تقّدمت  التي 
الذي  امل��زده��ر  ال��واق��ع  تعك�ص  متميزة  �سوتية 
اأنحاء  الفنون يف جميع  النوع من  يعي�سه هذا 
مزيد  ا�ستقبال  اإىل  ونتطلع  العربي،  ال��وط��ن 
من الإبداعات يف الأردن، واجلزائر، والإمارات 

ال�سبت املقبل«. 
املجال  »يبقى  للربنامج:  املنفذ  املنتج  وت��اب��ع 
م���ف���ت���وح���اً اأم�������ام ج��م��ي��ع امل�������س���ارك���ني مم����ن مل 

ي��ح��ال��ف��ه��م احل���ظ يف ال��ت��ق��دم وال���وق���وف اأم���ام 
جلنة التحكيم، لتقدمي اإبداعاتهم عرب املوقع 
ليقدموا  ب��ال��ربن��ام��ج،  اخل���ا����ص  الإل����ك����رتوين 
ال�سارقة كل ما لديهم من  عرب من�سة من�سد 
وتعزيزاً  امل�ساهدين،  لذائقة  اإث���راء  اإب��داع��ات، 

حل�سور هذا الفن الراقي والنبيل«.
وتتوىل جلان حتكيم الختبارات مهمة اختيار 
اأف�سل 10 مواهب من كل دولة، حيث مازالت 
بالنت�ساب  ال��راغ��ب��ني  اأم�����ام  ق��ائ��م��ة  ال��ف��ر���ص 
وامل�ساركة يف الربنامج من جميع اأنحاء العامل 
التقدم والت�سجيل من خالل املوقع الإلكرتوين 
www.sba.net.ae/ ،اخلا�ص بالربنامج

munshid، فيما حدد الربنامج حزمة من 
ال�سروط اخلا�سة للتقدم والتي ت�سمل اختيار 
اأنا�سيد ذات م�سمون هادف، واأداء ن�سيد وموال 
مل���دة ل ت��زي��د ع��ل��ى 3 دق��ائ��ق، واأن ي��ك��ون عمر 

امل�سارك ما بني 18-28 عاماً.

واأكد اأن اإمارة ال�سارقة اأثرت على البعد الثقايف 
و الفكري و الإن�ساين و هذا ما مل�سناه من اإنبهار 
و  الإماراتي  الفكري  بالإبداع  الرو�سي  اجلمهور 
ال�سمو  اإىل �ساحب  و تقديره  �سكره  ال��ذي وجه 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال���ذي ج�سدته  ال��ث��ق��ايف  امل��ج��ه��ود والإجن����از  على 
الأم�سيات  و  الأدب���ي���ة  ال���ن���دوات  و  امل��ح��ا���س��رات 
ا�ستقطبت  امل�سرحية حيث  العرو�ص  و  ال�سعرية 
ال�سمو  �ساحب  لكاتبها  ال��ن��م��رود«   « م�سرحية 
فهو  �سخ�ص   1200 م��ن  اأك��رث  ال�سارقة  حاكم 
ع��ر���ص ي��ح��اك��ي خم��ت��ل��ف ال��ع��ق��ول ت���رك ب�سمة 

وا�سحة للم�سهد الثقايف الإماراتي .
و اأ�ساف �سعادته اأن امل�سهد الثقايف الذي حر�ص 
تاأ�سي�سه  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب 
بناء  يف  نوعية  نقلة  �سكل  عاما   40 م��دى  على 
تغير  على  العامل وعمل  العربية جتاه  الثقافة 
خا�سة  و  العربية  الثقافة  جتاه  الآخرين  نظرة 
املثقف  و  الكاتب  اأمام  املجال  اأف�سح  و  الإماراتية 
الإماراتي لعر�ص اأعماله يف هذه املعار�ص العاملية 
حيث مت عر�ص 74 كتابا اإماراتيا متت ترجمتها 
اأكرث  بيع  مت  و  الرو�سية  اإىل  العربية  اللغة  من 
من 500 ن�سخة من هذه الكتب و ذلك بالتعاون 

مع احتاد كتاب و اأدباء الإمارات .
و اأ�سار ابن ركا�ص اإىل اأن وفد اإمارة ال�سارقة يف 
معر�ص مو�سكو للكتاب 2019 حظي مب�ساركة 
اإماراتيني �ساركوا للمرة الأوىل  اأدباء و كتاب   6
خالل  ا�ستعر�سوا  اإماراتيا  اأديبا   15 اأ�سل  من 
جل�ساتهم ما يزخر به الأدب الإماراتي من ثراء 

يف الفكر و الكلمة و احلرف .
تعمل منذ  للكتاب  ال�سارقة  اأن هيئة  اإىل  و لفت 
ال�سارقة  ملعر�ص  اخلا�سة  التجهيزات  على  الآن 
ن�سر  دور  ل�ستقطاب   2020 للكتاب  ال���دويل 
اإىل  م�سرا   .. مميزة  فعاليات  تنظيم  و  جديدة 
ال��ع��امل��ي بذلوا  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذا احل����دث  اأن 
هي  املرحلة  وه��ذه  للقمة  للو�سول  جهدا جبارا 
الأ�سعب من اأجل املحافظة عليها وتتطلب جودة 

يف العمل.
من جانبه قال الكاتب و الباحث �سلطان العميمي 
لدائرة  التابعة  العربي  ال�سعر  اأكادميية  مدير 
امل�ساركني  اأح���د   - اأب��وظ��ب��ي  وال�سياحة  الثقافة 
يف وفد الإم��ارة يف معر�ص مو�سكو للكتاب – يف 
حديث خا�ص لوكالة اأنباء الإمارات وام.. �سكلت 
معر�ص  يف  ���س��رف  ك�سيف  ال�����س��ارق��ة  ا�ست�سافة 
مو�سكو الدويل للكتاب 2019 خطوة مهمة ملد 
ج�سر توا�سل ح�ساري وثقايف وفكري بني العرب 
والرو�ص فقد تركت امل�ساركة اأثراً بالغاً لديه عن 
ثقافة املجتمع الرو�سي الذي �سبق اأن قراأ اأعمال 
كافيا  يكن  ذل��ك مل  اأن  اإل  كتابه  كبار  م��ن  ع��دد 
لنقل �سورة دقيقة عن واقع هذا ال�سعب ووطنه 
اأن���ه تلم�ص  اإىل  ..لف��ت��ا  ال��ع��ري��ق��ة  ذو احل�����س��ارة 
واأدبهم  وفكرهم  العرب  ثقافة  ملعرفة  تعط�سهم 
وكان اإقبال اجلمهور الرو�سي على الأعمال التي 

ترجمت اإىل لغتهم كبراً.
و اأكد اأن مثل هذه امل�ساركات لها اأثرها البالغ يف 
الثقافة الإماراتية  اأوج��ه  اإب��راز وجه م�سرق من 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ان��ب ال��ت��ع��رف اإىل ث��ق��اف��ة الآخ����ر 

وم�سافحته فكريا وثقافيا واأدبيا.
من ناحيته قال الكاتب �سعيد حمدان مدير اإدارة 
الن�سر يف دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي يف 
تربز  ال�سارقة  اإم���ارة  اإن  وام..  ل���  خ��ا���ص  ح��دي��ث 
العربي  الثقايف  وال�ساأن  الإم���ارات  وهوية  ثقافة 
عموما وتقدمه للعامل بلغاته وثقافاته املختلفة 
ك�سيف  مكانتها  وتقدير  م�ساركاتها  خالل  من 
�سرف يف اأهم واأع��رق معار�ص الكتب الدولية .. 
ومهمة  فارقة  تاريخية  حلظة  اأنها  اإىل  م�سرا 
الثقايف ودبلوما�سية العالقات  العمل  يف م�سرة 
الدولية وكيف ميكن للثقافة اأن تكون قوة ناعمة 
موؤثرة فالثقافة والتواجد بوا�سطتها يف املحافل 
الدولية ميكننا من الو�سول والتعريف مبنجزنا 
لل�سعوب  ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق��ايف  وم�سروعنا  وهويتنا 

واملجتمعات مبا�سرة وب�سكل اأقوى .
و اأ�ساف هذا مامل�سناه خالل ا�ست�سافة ال�سارقة 
كاأول مدينة �سيف �سرف يف تاريخ معر�ص مو�سكو 
ال�سارقة  ت��رى  واأن���ت  بالفخر  ت�سعر  مايجعلك 
و�ساعر وممثل يف  اأدي���ب   100 م��ن  اأك��رث  تقدم 
تظاهرة جذبت املثقفني والأدباء والأهم املجتمع 
فيه  املقيمة  اجلاليات  وتعدد  بطبقاته  الرو�سي 

وخا�سة العربية.
تقت�سر  مل  ال�����س��ارق��ة  م�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
واأهميته  رمزيته  رغم  املعر�ص  يف  التواجد  على 
ذهبت  واإمن��ا  والنا�سرين  وللمثقفني  للجمهور 
اىل ال�سارع الرو�سي وقدمت عرو�سها الفنية من 
فنون �سعبية وتراث فني منوع كما قدمت عر�سا 
اللغة  اأن  اإىل  م�سرا   ..  « ال��ن��م��رود   « مل�سرحية 

به ثاين  اكتظ  ال��ذي   - للح�سور  تكن عائقا  مل 
اأكرب م�سارح مو�سكو - حيث كانت هناك ترجمة 
ح�سور  اأهمية  اأك��د  ما  امل�سرحي  للعمل  مكتوبة 

امل�سرح يف العالقات اخلارجية.
والندوات  ال�سعر  �سباحات  اأن  ح��م��دان  واأو���س��ح 
الإم�����ارات مع  م��ن  اأدب����اء  املتخ�س�سة وم�����س��ارك��ة 
ال��رتاث والفنون من  الرو�ص و ح�سور  اأقرانهم 
الأزي�����اء وامل��ط��ب��خ الإم���ارات���ي وال��ف��ن��ون اجلميلة 
يرتجم  واأن  واملو�سيقى  العربي  اخلط  ومعر�ص 
الرو�سية  اإىل  الإم����ارات  م��ن  لكتاب  كتابا   74
هذه  ت�سهد  واأن  لهم  ت��واق��ي��ع  ح��ف��الت  وتنظيم 
ال��ظ��اه��رة ح��رك��ة ����س���راء واإق���ب���ال م���ن اجلمهور 
الثقافية  للم�سرة  ت���وؤرخ  وق��ائ��ع  كلها  ال��رو���س��ي 
ب��ال��دول��ة. واأو���س��ح اأن ه��ذا احلجم وال��ت��ن��وع من 

التواجد الثقايف الدويل  الكتب املرتجمة و هذا 
روؤية  ات�ساع  مدى  للمتتبع  يبني  والبارز  القوي 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة فالعمل الذي بذل 
اليوم جميعا  �سنوات طويلة نح�سد  جهدا عليه 
ثماره فهذا احل�سور الدويل الثقايف البارز وهذه 
ال��ن��ج��اح��ات وه���ذا ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف ال���ذي تقدمه 
ال�سارقة للعامل اليوم يحمل ا�سم الإمارات وا�سم 

الثقافة العربية.
من جانبها اأعربت الكاتبة ال�سابة اإميان اليو�سف 
عن فخرها بالن�سمام اإىل القافلة الثقافية التي 
يف  للم�ساركة  رو�سيا  اإىل  ال�سارقة  من  انطلقت 
معر�ص مو�سكو الدويل للكتاب2019 .. قائلة 
» هذا العام ت�سرق ال�سارقة على العامل عا�سمة 
العامل  م��دن  يف  لها  تاألًقا  ون�سهد  للكتاب  عاملية 
وب�سمة فاعلة متفرد يف امل�سهد الثقايف العاملي«.

هيئة  متمثلة يف  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  اأن  اأ���س��اف��ت  و 
وجهاتها  موؤ�س�ساتها  من  وعدد  للكتاب  ال�سارقة 
يف  موؤثرا  و  كبرا  دورا  تلعب  والأدبية  الثقافية 
ُتقدم  اإذ  بذكاء  الثقافية  الدبلوما�سية  الأجندة 
ما  كاأف�سل  والأدب  وال��رتاث  الإماراتية  الهوية 
الن�ساء والرجال  يكون يف موازنة بني م�ساركات 
واملخ�سرمني  ال�سباب  من  املعا�سر  اجليل  وبني 
قدمت  كما  والفنانني  والنا�سرين  الكتاب  وب��ني 
م�ستوى عاٍل من املوا�سيع التي متت مناق�ستها. 
بهذا  وط��ن��ه��ا  بتمثيل  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة   ..
�ستظل  ال�سارقة  اأن  موؤكدة   .. والكفاءة  امل�ستوى 
العامل  يف  الأدب  ���س��م��اء  ت�����س��يء  ال��ت��ي  ال�����س��م�����ص 

اأجمع.

ال�سارقة للكتاب: امل�ساركة يف معر�ص مو�سكو للكتاب 
اأبهرت اجلمهور الرو�سي بثقافة وتراث الإمارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  والت�سميم يف جامعة  الفنون اجلميلة  اأقامت كلية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز م��راي��ا ل��ل��ف��ن��ون، م��ع��ر���ص ف��ن��ي خلم�سة 
طالبات تخرجن حديثا من كلية الفنون اجلميلة والت�سميم 
ال�سارقة. وجاء املعر�ص حتت عنوان النتماء )بي(  بجامعة 
املتعلقة  الق�سايا  بغر�ص معاجلة خمتلف  وذلك   ، لوجنينج 
بالعائلة والذكريات والطفولة، وكذلك باملنزل والألفة واملكان 

والهوية، وهي الفكرة التي جمعت بني اأعمال اخلريجني. 
الرئي�ص  ال�سركال،  جا�سم  بن  م��روان  �سعادة  الفتتاح  ح�سر 

»�سروق«،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي 
بجانب الأ�ستاذة الدكتورة نادية مهدي احل�سني، عميدة كلية 
الفنون اجلميلة والت�سميم يف جامعة ال�سارقة، و تور �سيدل 
و�سيخة املزروع املحا�سرين بكلية الفنون اجلميلة والت�سميم 

يف اجلامعة، والذين اأ�سرفا على املعر�ص. 
النحت  ف��ن��ي��ا، ي�سمل  ع��م��ال   20 ع��ر���ص  امل��ع��ر���ص مت  خ���الل 
والر�سم والطباعة والت�سوير الفوتوغرايف والفيديو، والتي 
اأجنزت جميعها �سمن م�سروع تخرج الطالبات يف خمتربات 
الكلية، وجميع الأعمال �سادفت اأن يجمعها مو�سوع النتماء، 
مما اأدى اإىل اأن يطلق املعر�ص حتت عنوان »النتماء« )بي(

لوجنينج. 
خ���الل الف��ت��ت��اح، اأث��ن��ت الأ����س���ت���اذة ال��دك��ت��ورة ن��ادي��ة مهدي 
ي�سم  املعر�ص  اأن  واأك��دت  املعرو�سة،  الأعمال  على  احل�سني، 
جمموعة من الفنانات من جن�سيات خمتلفة، وذوات خلفيات 
ثقافية متعددة، جمعتهم الدرا�سة و�سغفهم للفن حتت قباب 
ال�سارقة  جامعة  �سعار  يج�سد  م��ا  وه���ذا  ال�����س��ارق��ة،  جامعة 
املختلفة،  والفنون  والثقافات  للح�سارات  ملتقى  كونها  يف 
واأ�سافت اأن مثل هذه املعار�ص تعمل على تفعيل حركة الفن 
الكلية  عليه  توؤكد  ما  وه��ذا  املحيطة،  البيئة  يف  والت�سميم 
التفاعل  على  واخلريجني  الطلبة  ودعم  ت�سجيع  من خالل 

وم�ساركة �سغفهم يف تقدمي اأفكارهم واإبداعاتهم خارج احلرم 
اجلامعي، ليكونوا جزًءا ل يتجزاأ من التفاعالت اليومية يف 
جمتمعاتهم، مما ي�ساعد على دعم وتنمية احلركة الفنية يف 
امارة ال�سارقة بوجه خا�ص ودولة المارات العربية املتحدة 

ب�سورة عامة.
�سياق  يف   للفنون  م��راي��ا  مركز  م��ن  املحمود  فاطمة  وق��ال��ت 

اأهداف  اأبرز  املركز للمعر�ص:  »من  ا�ست�سافة  تعليقها على 
ويف  النا�سئني،  الفنانني  وتطوير  دع��م  للفنون  مرايا  مركز 
هذا ال�سياق قمنا با�ست�سافة معر�ص اأقيم بالتعاون مع اأهم 
الفنانني  متكني  على  وحر�سنا  ال��دول��ة،  يف  ال��ف��ن��ون  كليات 
على  ال�سوء  وت�سليط  اأعمالهم  عر�ص  خالل  من  امل�ساركني 

ما ُطِرح حول مبداأ النتماء«.

بهدف دعم اخلريجني وتنمية احلركة الفنية:

جامعة ال�سارقة ومركز مرايا للفنون
 تطلقان املعر�ص الفني )بي( لوجنينج

�سمن جولة اختبارات يف 6 بلدان عربية

وم�سر واملغرب  ال�سعودية  يف   12 ال�سارقة  من�سد  اختبارات  يف  م�ساركًا   489

�سكلت م�ساركة اإمارة ال�سارقة الكبرية والرثية ك�سيف �سرف الن�سخة ال� 32 من معر�ص مو�سكو للكتاب يف العا�سمة الرو�سية اأحد 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤية  جت�سد  التي  العامل  م�ستوى  على  الثقافية  التظاهرات  اأهم 

املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة باأن تكون الثقافة عنوانا مييز الإمارة يف خمتلف املحافل الإقليمية والعاملية.
و قال �سعادة اأحمد بن ركا�ص العامري رئي�ص هيئة ال�سارقة للكتاب يف حديث خا�ص لوكالة اأنباء الإمارات )وام( اإن الفعاليات 
الثقافية التي اأقيمت يف جناح اإمارة ال�سارقة �سهدت تفاعال كبريا فاق التوقعات من جانب اجلمهور الرو�سي املتذوق للثقافة العربية 

والرتاث الإماراتي وخلقت احتكاكا بني الكاتب الإماراتي و نظريه الرو�سي وعملت على نقل اخلربات و التنوع الفكري بينهم .
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ال�ستمتاع بالدور الذي اأقدمه بداية من القراءة حتى تقدميه هو ما يحدد اختياري للعمل

اأحمد �سفوت: عودة امل�سرح حتتاج
 اإىل ت�سافر جميع اجلهود

"جوازة  الأوىل  امل�سرحية  بطولتك  املا�سية  الفرتة  قدمت   •
مرتاحة"... ملاذا قررت دخول هذه التجربة؟

فرتة  ومنذ  امل�سرحية،  للفنون  العايل  املعهد  خريج  اأن��ا   -
ط��وي��ل��ة ك��ان��ت ل���دّي ال��رغ��ب��ة وال��ط��م��وح اأن اأق����دم جتربة 
م�سرحية، ولكن الطريقة وكيفية تقدميها كانت احلائل 

لتقدمي التجربة،
بع�ص  اإيّل  حت����دث  اأن  ب��ع��د  امل�����س��ادف��ة  ج��م��ع��ت��ن��ي  ح��ت��ى   
مبحافظة  الغردقة  مدينة  يف  يعي�سون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص 
البحر الأحمر، وقالوا يل اإن هناك م�سرحا وطرحوا الفكرة 

علّي لتقدمي م�سرحية هناك؛ 
ف�سعرت اأن هناك "توارد خواطر"، وبداأنا خطواتنا 

الفعالة لتقدمي العمل هناك.
اخرتت  ملاذا  ن�ص  من  اأكرث  بحوزتك  • كان 

مرتاحة"؟ "جوازة 
مفا�سلة  بينها  كانت  ن�سو�ص  ع��دة  هناك   -
راأيناه  مرتاحة"  "جوازة  ن�ص  اخرتنا  حتى 
منا�سبا لنا، وقدمنا العر�ص بالغردقة، ومن 
اأخ��رى له خالل  اأماكن  اأن نبحث عن  املقرر 

الفرتة القادمة.
العر�ص؟ حول  الفعل  ردود  تقيم  • كيف 

على  اإيل  فبالن�سبة  رائعة،  الفعل  ردود  كانت   -
الأ�سخا�ص  بع�ص  اأرى  ال�سخ�سي حني  امل�ستوى 
ي��ح�����س��رون ال��ع��ر���ص م���رة واث��ن��ني وث����الث فهذا 
ع��الم��ة ك��ب��رة م��ن ع��الم��ات ال��ن��ج��اح، وردود فعل 
فورية على العر�ص امل�سرحي الذي اأقدمه، و�سعيد 
ال��ردود، حيث تعد نتاجا ملجهود يقدمه  بكل هذه 

طاقم العمل.
منة  اعتذارات،  ب�سبب  ارتباكات  اأي  حدثت  • هل 

ف�سايل بطلة العر�ص يف البداية؟
البداية،  يف  ارتباكات  ح��دوث  املوؤكد  من  بالفعل   -
وخ�سنا  ف�سايل،  منة  الفنانة  زميلتي  اعتذار  بعد 
خو�ص  على  توافق  بطلة  ح��ول  �سريعة  بحث  رحلة 
البطولة يف وقت �سيق حتى وافقت الفنانة اجلميلة 

رمي البارودي،
اأن  اعترب  والتي  والأم��ث��ل،  الأف�سل  الختيار  وكانت   

وجودها كان كرماً من اهلل.
هل  للفنانني.  قلقاً  الكوميديا  ت�سبب  م��ا  دائ��م��اً   •

ت�سل�سل ال�سعور بداخلك قبل عر�ص العمل؟
- بالفعل كنت قلقاً جداً، 

ومازلت قلقا حتى ننهي العر�ص متاما، ونغلق باب العرو�ص 
على  اأك���ون حري�ساً  امل�سرح  اإىل  اأ�سعد  م��رة  وك��ل  امل��وا���س��م،  وك��ل 
ك��ل ط��اق��م العمل جم��ه��ودا ج��ب��ارا لتقدمي عر�ص  ال��ع��ر���ص، وب���ذل 

منا�سب ومميز يليق باجلمهور الذي حر�ص على احل�سور.
يف  ���س��واء  العر�ص  م��ن  اأخ���رى  موا�سم  لتقدمي  خطة  هناك  ه��ل   •

الغردقة اأو خارجها؟
اأك��رث من حمافظة م�سرية  بني  للتنقل  بالفعل اخلطوة موجودة   -
مثل عرو�ص البحر املتو�سط حمافظة الإ�سكندرية وحمافظات اأخرى، 

اأجل  اأن تتاأخر قليال من  اأريد  بالإ�سافة اإىل حمافظة القاهرة التي 
عمل الدعاية الالزمة لها لتقدميها ب�سكل مميز.

كيف  قليلة...  باأيام  العر�ص  قبل  البارودي  رمي  الفنانة  • ان�سمت 
تغلبت على �سيق الوقت قبل العر�ص؟

ال��ب��ارودي، التي  اأوج��ه حتية كبرة للفنانة رمي  اأن  - بالفعل، واأح��ب 
حتملت عبء ال�سخ�سية، وا�ستطاعت اأن تتداخل معها يف وقت �سيق، 
للم�سرح  وع�سق  وح��ب  باجتهاد  وتقدمها  امل�سرحية  بطولة  وتتحمل 
اأكرث من جمرد عمل لها، وكانت مفاجاأة يل كزمالء، ومفاجاأة كبرة 
وجودها  على  ثانية  م��رة  اأ�سكرها  اأن  واأح���ب  امل�سرح،  على  للجمهور 

بالعمل واإ�سافتها له.
امل�سرح؟  ترى  اأين  املختلفة...  امل�سرحية  العرو�ص  �سل�سلة من  • بعد 

وهل هناك تقدم اأم مازال يحتاج اإىل الكثر؟
- اأعتربها اأنها مازالت بدايات، وكلها حماولت جادة يف حماولة من 

اجلميع لعودته اإىل �سابق عهده،
 فعودة امل�سرح حتتاج اإىل ت�سافر اجلهود، وحتتاج اإىل دولة تنتبه له 
وهناك  الالزمة،  امل�ساعدة  يقدم  مكانه  يف  م�سوؤول  وكل  جيد،  ب�سكل 

قرارات وقوانني لزمة يجب النظر اإليها،
 والآن ل يوجد اإل م�سارح الدولة، وعدد معدود من امل�سارح الأخرى، 
املحافظات،  اإىل وجود �سعوبة لتقدمي عر�ص م�سرحي يف  بالإ�سافة 
يريد  ل  املنتج  يجعل  مم��ا  اأ���س��ع��اف،   5 امل�����س��ارح  اإي��ج��ار  زادت  اأن  بعد 

املغامرة.
الثالث؟ اإبلي�ص" بجزئه  "اأفراح  يف  زين  ب�سخ�سية  �ستعود  • متى 

- �ستعود ال�سخ�سية من جديد ل�ستكمال امل�سل�سل، ومبجرد ا�ستقرار 
لتقدمي  �ساأدخل  الت�سوير  اإىل  ال��ع��ودة  على  للعمل  املنتجة  ال�سركة 

التجربة الرثية التي اأحبها �سخ�سياً.
ب�سورة  عر�ص  حني  اإبلي�ص" ظلم  "اأفراح  من  الثاين  اجلزء  • هل 

م�سفرة بداية العام؟
بال�سكل  لي�ست  ولكن  الثاين  اجل��زء  الفعل حول  ردود  اإلينا  و�سلت   -

املطلوب، 
منها  ننتظر  التي  الكربى  اجلماهرية  القاعدة  هي  م�سر  اإن  حيث 
الردود، ولكن لعر�ص امل�سل�سل على �سبكة م�سفرة مل يتمكن عدد كبر 
اهلل  ونحمد  لل�سورة،  اختبارا  اعتربناه  لنا  وبالن�سبة  م�ساهدته،  من 
العار�سة خالل  القناة  كان مميزا وننتظر عر�سه ب�سكل مفتوح على 

الفرتة القادمة.
القادمة؟ الفرتة  خالل  جديدك  • ما 

- حاليا ل توجد اأي تعاقدات حالية اتفقت عليها على الإطالق.
اأعمالك؟ بها  تختار  التي  املعاير  • ما 

تقدميه،  حتى  ال��ق��راءة  من  بداية  اأقدمه  ال��ذي  بالدور  ال�ستمتاع   -
والإ�سافة التي �سي�سيفها الدور والتحدي الذي اأقدمه هو ما يحدد 

اختياري للعمل.
بالن�سبة  الدور  م�ساحة  مرة" هل  "حدوتة  يف  مميز  بدور  • �ساركت 

لك مهمة؟ وهل حققت هدفك من امل�سل�سل؟
- يف البداية كنت راف�سا فكرة الدور ال�سغر يف الأعمال التي اأقدمها، 
ولكن مع م�سل�سل "حدوتة مرة" مع النجمة غادة عبدالرازق غرت 

راأيي، وحقق امل�سل�سل اأكرث من هديف اأي�سا، 
وحني قراأت الن�ص راهنت عليه ووافقت عليه واأكرمني به اهلل وك�سبت 

التحدي الذي ح�سته، وكان الدور مميزا مثل العمل.

�سريين ر�سا ترف�ص امل�ساركة يف 
)الفيل الزرق 3(

فيلم  من  الثالث  اجل��زء  يف  امل�ساركة  رف�سها  ر�سا  �سرين  الفنانة  اأعلنت 
"الفيل الأزرق".وقالت يف لقاء بربنامج "ذا ان�سايدر" بالعربي، اأنها كانت 
"ديجا"  �سخ�سية  و�سوم  ر�سم  ال�ساعات يف مرحلة  تق�سي عدد طويل من 
ت��ود تكراره  ال��ذي ل  الأم��ر  دق��ائ��ق، وه��و  ال�سا�سة لب�سعة  لكي تظهر على 

ب�سبب الإرهاق ال�سديد الذي اأ�سابها.
ماتت،  الفيلم  التي ج�سدتها يف  ال�سخ�سية   كانت  لو   تتمنى  اأنها  وتابعت 
امل��وؤك��د �سرتف�ص  الثالث ولكنها م��ن  اأن��ه��ا ل تعلم م�سر اجل��زء  م��وؤك��دة  

امل�ساركة.
يذكر اأن �سرين ر�سا، كانت قد غابت هذا العام عن الدراما الرم�سانية، 
اإذ مل ت�سارك يف اأي م�سل�سل، فيما تنتظر عر�ص فيلمها ال�سينمائي "راأ�ص 
ال�سنة"، الذي كان من املقرر طرحه يف دور العر�ص يف مار�ص املا�سي، اإل اأن 

الرقابة على امل�سنفات الفنية، مل متنحه ت�سريًحا بالعر�ص.

انتهت من ت�سجيل األبومها اجلديد

لطيفة توؤكد: فنانة تتج�س�ص 
علّي منذ 20 عاما !

ات����ه����م����ت ال���ف���ن���ان���ة 
لطيفة  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
م���������وؤخ���������را اإح�����������دى 
مبحاولة  ال���ف���ن���ان���ات 
األبومها  على  التج�س�ص 

اجلديد.
ت��ع��رف هذه  اأن��ه��ا  اأك����دت   لطيفة 
عليها  تتج�س�ص  اأن���ه���ا  وت��ع��ل��م  ال��ف��ن��ان��ة 
وعلى كل �سيء يخ�ص حياتها �سواء اأ�سدقاء اأو 

منا�سبات حت�سرها، منذ 20 عاما.
 The الفنانة التون�سية قالت، خالل ا�ست�سافتها بربنامج

،Insider
اأنها ل تهتم  الأم��ر و�سل للتدخل يف حياتها، م�سددة على  اإن   

كثرا لأنها مت�ساحمة ومت�ساحلة مع نف�سها ومع كل �سيء.
واأ�سافت اأن ما اأزعجها موؤخرا، هو اأن الأمر و�سل اأن هذه الفنانة 
ات�سلت مبلحن يعمل معها على األبومها اجلديد ملعرفة ما حت�سر له، 

وعاتبته لعدم عمله معها هي
لطيفة رف�ست ذكر ا�سم هذه الفنانة، لكنها وجهت لها ر�سالة، قالت فيها: 

ا�ستغلي على حالك  اأن يف ت�سجيالت  تاأكدي  التكنولوجيا  نحن يف ع�سر 
وكل واحد ي�ستغل على حالة وبال�ص اأذية.

وكانت لطيفة قد كتبت موؤخرا، على ح�سابها اخلا�ص على موقع )تويرت(: 
ت�سرف  وم�ستغربه من  با�سحك  ال�سبح  انا من    .. عليكم  الفل  )م�ساء 

..... وجت�س�ص اإحداهن حتب تعرف انا عامله ايه جديد فى الألبوم(.
 الفنانة التون�سية اأ�سافت: )طب انتى خايفه من ايه. خليكى فى البومك 

وبال�ص �سغل ...... مو�ص كفايه ؟؟؟؟؟ .. خليكى فى حالك(.

البوم جديد
األبومها  ت�سجيل  من  لطيفة  التون�سية  الفنانة  انتهت  اخ��رى  جهة  من   
الغنائي اجلديد، الذي من املقرر ان تطرحه قريبا على قناتها الر�سمية 
على النرتنت. وتعاونت لطيفة مع عدد من ال�سعراء وامللحنني واملوزعني 
اأما  "املوزعني اأحمد عاطف، ومونتي، واأحمد دياب، وتيام طارق،  منهم: 
اأن����ور، واأح��م��د ي��و���س��ف، وال�����س��ع��راء عمرو  امللحنني حم��م��دي، وحم��م��ود 
امل�سري، وح�سام �سعيد، وابت�سام حمرو�ص.اجلدير ذكره ان لطيفة اأحيت 
موؤخرا حفاًل �سمن "مهرجان قرطاج الدويل" بح�سور عدد من الوزراء 
والفعاليات الجتماعية وال�سيا�سية ومت تكرميها من قبل وزير ال�سوؤون 

الثقافية التون�سية حممد زين العابدين.

اأحمد �سفوت من الفنانني اأ�سحاب الطلة املميزة 
خالل  ناجحة  اأعمال  عدة  قدم  ال�سا�سة،  على 
بطولته  حاليا  له  ويعر�ص  املا�سية،  الفرتة 
مع  مرتاحة(  )ج���وازة  اجل��دي��دة  امل�سرحية 
م�سل�سل  له  عر�ص  كما  البارودي،  رمي  الفنانة 
وينتظر  املا�سي،  رم�سان  يف  م��رة(  )ح��دوت��ة 
اإبلي�ص(...  )اأف��راح  من  الثاين  اجل��زء  عر�ص 

معه كان هذا احلوار.
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و�سفة للتخل�ص من الكر�ص يف اأ�سبوع
التخّل�ص من الكر�ص خالل اأ�سبوع مُمكن، عن طريق اأداء الريا�سة واتباع 
م�سروب  واأب���رزه���ا  الطبيعيَّة،  ال��و���س��ف��ات  بع�ص  ��ا  واأي�����سً غ��ذائ��ي،  ري��ج��ي��م 
الباذجنان. علًما اأنَّه ي�سعب التخلُّ�ص من دهون اجل�سم ب�سورة �سريعة، ول 
�سيَّما يف �سفوف الإناث، اإذ ُتعترب اأج�سامهن اأكرث قابليَّة لتخزين الدهون 
حت�سر  طريقة  تالًيا.  بال�سمنة  ولالإ�سابة  بالذكور،  ُمقارنة  اأك��رب  ب�سكل 

م�سروب الباذجنان للتخلُّ�ص من الكر�ص يف ال�سطور الآتية.

فوائد الباذجنان يف التخّل�ص من الكر�ص
فهو  ال�سروريَّة؛  الغذائيَّة  العنا�سر  من  الكثر  على  الباذجنان  يحتوي 
الع�سبي  اجل��ه��از  ة  �سحَّ زان  ُي��ع��زِّ اللذين  وال�����س��ودمي  بالبوتا�سيوم  يزخر 
ا مب�سادات الأك�سدة التي تقي من الإ�سابة باأمرا�ص كثرة  والأوردة، واأي�سً
م�ستوى  خف�ص  يف  ُي�ساهم  الباذجنان  تناول  اأنَّ  كما  والقلب.  كال�سرطان 
ا يف  ال�)كولي�سرتول( ال�ساّر يف اجل�سم، كما يحرق دهون اجل�سم، خ�سو�سً

منطقة الكر�ص.

طرق حت�سري م�سروب الباذجنان 
نات املُكوِّ

طة احلجم من الباذجنان. • حبَّة متو�سِّ
• ع�سر حبَّة من الليمون احلام�ص.

• ليرت من املاء.

طريقة التح�سري
1. ُتفرك ق�سور الباذجنان بالقليل من بيكربونات 

تعقيمها  ُي�ساهم يف  م��ا  ال��ت��ف��اح،  وخ���ّل  ال�����س��ودا 
وُي��خ��لِّ�����س��ه��ا م���ن الأو�����س����اخ واجل���راث���ي���م التي 

تتواجد فيها.
�سرائح  اإىل  ال��ب��اذجن��ان  حبَّة  ع  ُتقطَّ  .2

����س���غ���رة، وت���و����س���ع يف وع����اء 
زجاج.

من  ل���ي���رٌت  ُي�������س���اف   .3
الليمون  وع�سر  امل��اء 

اإىل  احل��������ام�����������������ص 
الباذجنان.  �سرائح 
الوعاء  وُي���ح���ف���ظ 
جة لليلة  يف الثالَّ

كاملة.
ُت�سرب اأربعة اأكواب 

الباذجنان  م��اء  م��ن 
اليوم،  يف  وال��ل��ي��م��ون 

وذل������ك لأ�����س����ب����وع، مع 
باذجنان  حبَّة  ا�ستخدام 
جديٍدة كل يوم. ُي�سرب 
قبل  ل  الأوَّ ال����ك����وب 
الفطور  وجبة  ت��ن��اول 

النوم  ق��ب��ل  والأخ��������رة 
لتحقيق النتيجة املرجوة.

• ما هي اأقوى ع�سلة يف ج�سم الإن�سان؟
- هي ع�سلة الفك

الكبري؟ العمري  امل�سجد  يوجد  • اأين 
 - يف بروت

• ما هي الدولة الأوروبية التي لي�ص ليها جي�ص؟
- �سوي�سرا

مت ت�سكيل جامعة الدول العربية؟ • متى 
- يف عام 1945

هو اأول رئي�ص وزراء لبناين، اأغتيل يف الأردن؟ • من 
- ريا�ص بك ال�سلح

- عدد خاليا املخ الب�سري اأثني ع�سر مليون خلية تتحكم بالع�سالت والأع�ساب واأجهزة اجل�سم املختلفة .
- البعو�سة لها اأ�سنان ، وعدد اأ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب  28 �سناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 

�سناً
- امل�سرتي،اكرب الكواكب ال�سم�سية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افرت�سنا اأن عداء يجري ب�سرعة 6 

اأميال يف ال�ساعة ،  فاإنه �سيحتاج اإىل خم�ص �سنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .
- الدينا�سور “ �ستيجو�سورو�ص “ الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�سه والأخر 

يف ذيله
- من الغريب واملده�ص اأن ال�سر�سور، بعد احتكاكه بالإن�سان، ي�سارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�سه .

- ت�سع اأنثى الأخطبوط 60 األف بي�سة.. ثم تلزم خمباأها ول تغادره حتى متوت جوعاً .
- اأطول احل�سرات عمراً... من ف�سيلة اخلناف�ص حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من طور الرقة 

اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة.
فق�ست حمكمة  باإجنلرتا..  هارتبول  و�ست  �ساطئ  اإىل  زورق �سغر  على منت  قرد  و�سل  عام1705  - يف 

ع�سكرية باإعدامه �سنقاً ، بتهمة التج�س�ص حل�ساب فرن�سا .
 1.5 فيبلغ  ق�سرتها  ُو�سمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�سة  هي  الآن  العامل  يف  بي�سة  اأك��رب   -

ميليمرت تقريباً، وميكن ل�سخ�ص وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

�سلوى الك�سولة
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فوائد الربتقال 
ال������ربت������ق������ال اأح����������د اأه������م 
الفواكه املفيدة وال�سحية، 
فهذه الفاكهة الغنية التي 
حتتوي على كم هائل من 
والعنا�سر،  الفيتامينات 
ف��ي��ت��ام��ني �سي  وب��خ��ا���س��ة 
م����ع����زز امل���ن���اع���ة وامل����ق����وى 
�سد  اجل�������س���م  ل����دف����اع����ات 

العدوى واملر�ص.
فائدة   11 اأب�������رز  وه������ذه 
للربتقال التي جتعله اأهم 

اأنواع الفاكهة ال�ستوية التي ل غنى عنها.
وبجانب العنا�سر والفيتامينات التي يحتويها الربتقال، والألياف الغذائية 

املهمة، ما يعزز من فوائده التي من بينها:
-ال�سعور بال�سبع �سريعاً بعد تناوله
-خف�ص ن�سب الكول�سرتول يف الدم

-مقاومة ال�سرطانات املتعددة كالقولون والرئة
-يعزز فكرة نق�سان الوزن ل�سعراته احلرارية املنخف�سة

-يفيد يف �سحة العظام وتقوية املفا�سل
-يعزز من �سحة العينني والروؤية

-تعزيز �سحة اجللد والب�سرة
-يقوى املناعة والوقاية من نزلت الربد

-الوقاية من ت�سلب ال�سرايني
- الوقاية من قرحة املعدة

جي�سي هودجز حت�سر العر�ص الكوميدي ل�  »اإن بي �سي« يف نيوي هاو�ص هوليوود بلو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. ا ف ب

خرجت �سلوى من بيتها وهي غا�سبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�سة لذلك غ�سبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�سة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�سم�ص احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�سيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�سايقني وتلك الزحمة نا�ص هنا ونا�ص هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. الأمر فقد اظلمت الدنيا �سريعاً لأن ال�سم�ص اختفت وعندما و�سلت املدر�سة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�ساً حقيبتها املدر�سية واأ�سبح الهواء ثقيال ل هواء ول ت�ستطيع اأن تتنف�ص جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأي��ن ذه��ب��وا؟.. كل �سيء تغر فجاأة ل �سم�ص ل ه��واء ل  اأي��ن النا�ص  اإىل بيتنا؟  اأي��ن الطريق وكيف �ساأعود  اآه 
مدر�سة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�ستطيع احلركة ثم بكت ب�سدة 
اأري��د اأمي ف�سمعت من يقول ل ميكن اأن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه ول هواء  واأخ��ذت ت�سرخ وتقول 
للتنف�ص منه والظالم حالك فال�سم�ص غا�سبة ذهبت ولن تعود والنا�ص اختفت لأن اجلو اأ�سبح باردا جداً بدون 
ال�سم�ص، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�سم�ص ولن يخرج لنا والآن رمبا �سنموت كلنا ل هواء ول �سم�ص 
ول قمر ول اأي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�سفة اأنا اآ�سفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه الأم��اين الطائ�سة املرعبة لعن اهلل ك�سلي ول�ساين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�سغر الذي 
يتمنى الأ�سياء ال�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط الطريق تبكي ندماً فاأح�ست 
باأ�سواتاً واأ�سواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�سم�ص ت�سرق من جديد والهواء يداعب �سفرتيها واأ�سوات النا�ص 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�ستها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكرث  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�سة يف قمة ال�سعادة ومن يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها اأي�ساً مل حتكي ملاما.

اأعرا�ص انخفا�ص �سغط الدم 
قد تهدد احلياة

ُيعترب �سغط الدم عند القراءة اأقل من 90 مم من الزئبق )مم 
للعدد  زئبق  ملم   60 اأو  )النقبا�سي(،  الأع��ل��ى  للعدد  زئبقي(، 

ال�سفلي )النب�ساطي( ب�سكل عام �سغط دم منخف�ص.
تعّرفوا يف الآتي اإىل اأعرا�ص انخفا�ص �سغط الدم بح�سب “مايو 

كلينك”:
-- دوخة اأو دوار

- الإغماء )فقدان الوعي(
- عدم و�سوح الروؤية

- الغثيان

- الإرهاق
- فقدان الرتكيز

الغثيان اأحد اأعرا�ص �سغط الدم املنخف�ص
بالن�سبة لكثر من النا�ص، فاإنَّ انخفا�ص �سغط الدم ب�سكل غر 

طبيعي )هبوط �سغط الدم( ميكن اأن ي�سبب دوخة واإغماًء. 
ال���دم مهدًدا  انخفا�ص �سغط  ي��ك��ون  ق��د  ال�����س��دي��دة،  احل���الت  يف 

للحياة. لذا، يجب ا�ست�سارة الطبيب حول الو�سع ال�سحي.


