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36 �ساعة لف�سل تو�أمني �سياميني

عند  مت�صلني  كانا  �صياميني  تو�أمني  ف�صل  يف  �لهند  يف  �أطباء  جنح 
�صارك  �صاعة   36 ��صتمرت  �صخمة  عملية  ختام  يف  �ل��ر�أ���س،  م�صتوى 

فيها نحو �أربعني جر�حاً.
�أودي�صا  ب��ل��د�ت والي���ة  �إح����دى  �صنتني يف  �ل��ب��ال��غ��ان  �ل��ط��ف��ان  وول���د 
باأوعية دموية و�ن�صجة  �لر�أ�س  )�صرق( وهما مت�صان عند م�صتوى 
دماغية وهو ت�صوه نادر يح�صل مرة على كل 2.5 مليون والدة. وقد 
�أجريت �لعملية لهما يف م�صت�صفى نيودلهي �لعام �الأربعاء بعد عملية 

حت�صريية يف �أغ�صط�س )�آب( �ملا�صي.
وجاء يف بيان للم�صت�صفى �لعملية �تت ثمرة عمل فريق من 40 طبيباً 
ملا  دون م�صاعدتهم  و20 ممر�صاً وممر�صة وطاقم طبي كبري. من 
�أن  �مل�����ص��ارك��ني يف �لعملية  �أح���د �جل��ر�ح��ني  . وق���ال  ك��ان ذل��ك ممكناً 
�لدماغ  �لثغر�ت عند م�صتوى  �صد  كانت  �لرئي�صية  �ل�صعوبات  �إحدى 
لدى �لطفلني بعد عملية �لف�صل. و�أو�صح �جلر�ح �لتجميلي ماني�س 
�صينغال: لقد مت مط �جللد من خال بالونيني و�صعا د�خل ر�أ�صيهما 
�ملقبلة  �ملرحلة  و�أ���ص��اف  )�آب(.  �أغ�صط�س  يف  �الأخ��رية  �لعملية  خ��ال 
يف  �ل�صياميني  �لتو�ئم  ن�صف  ويلد   . �جلمجمتني  ترميم  على  تقوم 
�لعامل موتى �أما �لبقية فرت�وح ن�صبة بقائهم على قيد �حلياة بني 5 
و%25، على ما جاء على �ملوقع �اللكرتوين للمركز �لطبي �لتابع 
جلامعة مريياند. ويح�صل هذ� �لت�صوه عندما ياأتي �لتو�أمان نتيجة 

بي�صة و�حدة �إال �أن �نف�صالهما مل يتم بالكامل يف �لرحم. 

ما �سر �أغلى �سيجار يف �لعامل؟
مت ُموؤخًر� بيع ن�صف �صيجار يف مز�د على �الإنرتنت مبا يزيد عن 12 

�ألف دوالر! لكن ما �صر هذ� �ل�صيجار؟ وملن يعود؟
RR مب��دي��ن��ة بو�صطن  ب��ي��ع��ه ع��ل��ى م����ز�د  �ل����ذي مت  ه���ذ� �ل�����ص��ي��ج��ار 
�الأمريكية، دّخنه رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �ل�صابق ون�صتون ت�صر�صل، 

خال رحلة �إىل باري�س عام 1947.
يقول �لقائمون على �ملز�د بح�صب ما مت نقله من ِقبل �صحيفة تلغر�ف 
�لربيطانّية، �إن �صخ�صاً مغرماً ب�صر�ء �لتحف من مدينة بامل بيت�س 
بوالية فلوريد� قام ب�صر�ء �ل�صيجار بطول 4 بو�صات، م�صاء �الأربعاء 

�ملا�صي. ومل ُيعلن ��صم �ملُ�صرتي.
و�أ�صافت �ل�صركة �ملُنظمة للمز�د �أن ت�صر�صل كان قد دّخن �ل�صيجار يف 
11 مايو 1947، مبطار لو بورجيه، وكان �صمن �ملز�د �صورة وّقعها 

رئي�س وزر�ء �لباد يبدو فيها مم�صكاً بال�صيجار بيده يف �ملطار.
�آالن ترينر،  ويليام  �لكابنت  �لربيطاين،  �لطيار  �إن   RR وقال مز�د 
يف  وزوج��ت��ه  �ل���وزر�ء  برئي�س  طاقمه  حّلق  بعدما  بال�صيجار  �حتفظ 
�لرحلة �جلوّية من و�إىل باري�س. وت�صم �لعامة �ملبّينة على �صيجار 

ال هافانا �لكوبي من هافانا ��صَم ت�صر�صل.

نع ت�سوير برج �إيفل لياًل؟ ملاذ� يمُ
قامت قناة Half as Interesting على يوتيوب بك�صف �ل�صبب 
�لذي يجعل تد�ول �ل�صور �لليلية لربج �إيفل �أمر�ً ُيعر�س للُم�صاءلة 

�لقانونّية يف فرن�صا.
ح مقطع �لفيديو، فاإنَّ حقوق �مللكية �لفكرية متنح �صاحب  كما ُيو�صِ
�لفكرة �الأ�صلي الأي �صيء حقوقاً ح�صرية لبيع فكرته وتوزيعها طو�ل 

حياته، باالإ�صافة �إىل فرتة زمنية حمددة .
�إيفل قد �نتهت يف عام  �أنَّ �صاحية حقوق �مللكية �لفكرية لربج  مبا 
�أو  �أو ت�صميمه،  �صكله �خلارجي،  -�صو�ًء  �لربج  �أ�صبح  فقد   ،1993
�ملبنى ذ�ته- م�صاعاً للعامة. مما يعني �أنَّه قد �أ�صبح م�صموحاً قانوناً 
�لتقاط �أي عدد من �ل�صور ومقاطع �لفيديو للربج، وتد�ولها، وبيعها، 

ون�صرها، طاملا �أنَّها �لتِقطت نهار�ً.
يف �إىل �لربج يف عام 1985،  لكن الأن عر�س �الأ�صو�ء �لليلية قد �أُ�صِ
�أي �أنَّه ال يز�ل خا�صعاً لقانون حقوق �مللكية �لفكرية �لفرن�صي باعتباره 
عمًا فنياً. وبالتايل، ُيحَظر تد�ول، �أو بيع، �أو ن�صر �أي �صور ومقاطع 
فيديو ُتظِهر برج �إيفل باأ�صو�ئه �لليلية دون �حل�صول على �إذٍن م�صبق 
من �صركة �صو�صيتيه د�إك�صبلويتا�صيون دو ال تور �إيفل )�ل�صركة �مل�صغلة 
لربج �إيفل(. ومع ذلك، مل يحدث �أن �صدر حكٌم بتطبيق قانون حقوق 

�مللكية �لفكرية فيما يتعلق بربج �إيفل من قبل قط.
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هل هذه �آثار �سفينة نوح �حلقيقية؟
تركيا، حيث  �أر�ر�ت يف  على جبل  نوح موجودة  �صفينة  �أن  �خل��رب�ء  يعتقد 
وجدو� هناك �آثار� خ�صبية غام�صة مت �كت�صافها يف �ملنطقة قد تكون دليا 

على �عتقاد�تهم.
و�أ�صار �لباحثون �إىل �أنه ميكن �أخري� �لك�صف عن �ل�صفينة يف منطقة جبل 

�أر�ر�ت يف والية �أغري يف �صرق تركيا.
وكان �لباحث �الأمريكي، �لربوفي�صور بول �إ�صرب�نتيمن بني �أكرث من 100 
جبل  ح��ول  �أي��ام   3 ع��امل يتحدثون خ��ال ن��دوة دولية عقدت على م��دى 

�أر�ر�ت و�صفينة نوح، ودر��صة �الأدلة ب�صاأن مكانها �لنهائي.
نوح  للنبي  �أوح��ى  �هلل  ب��اأن  �ل�صماوية  �لكتب  �ل�صفينة بح�صب  وتقول ق�صة 
)عليه �ل�صام( ببناء �صفينة يحمل فيها زوجني من كل نوع من �حليو�نات 
فاإن  �لباحثني  ل�صان  على  ج��اء  ما  وبح�صب  �مل��دم��ر،  �لطوفان  �إر���ص��ال  قبل 
عندما  �آر�ر�ت  جبل  على  ��صتقرت  �أن  �إىل  يوما  �ل�صفينة طفت ملدة 150 

بد�أ من�صوب �ملاء ينح�صر.
�أر�ر�ت قبل  �ل�صفينة �خل�صبية عرث عليها يف جبل  �آثار  �أن  و�دعى �خلرب�ء 

�صبع �صنو�ت، بيد �أن �لبع�س �صكك يف �صحتها.
ووفقا لتقرير �صحيفة The Express ، فاإن �لربوفي�صور �إ�صرب�نتيمن 
�إىل  باأن ما ذكر من معلومات حول تلك �الآث��ار �صحيح وهو يدعو  مقتنع 

�ملزيد من �لبحث �لعلمي �جلاد و�ل�صارم يف منطقة �أر�ر�ت.
وقال �إ�صرب�نتيمن: �صيتم ن�صر ��صتنتاجاتي يف �لكتب و�ملن�صور�ت و�ملجات، 

ولكن يف هذه �ملرحلة من �ملبكر جد� معرفة نتائج ما �صنتو�صل �إليه .
نوح  �صفينة  �أن  ��صطنبول  جامعة  م��ن  بيلي،  �أوك��ت��اي  �لربوفي�صور  و�أك���د 
و�لطوفان لي�صت �أ�صطورة الأنها مذكورة يف جميع �لكتب �ل�صماوية ، ولكن 
�لدكتور �أندرو �صنلينغ �لذي كان يحقق يف �ملوقع �لذي مت �لعثور فيه على 
�الآثار، يقول �إن جبل �أر�ر�ت تكّون بعد �أن تر�جعت مياه �ملحيط ، ولكن قد 

تكون حطت على جبل عال �آخر يف �ملنطقة يف ذلك �لوقت .

جتمع ن�سائي يف ديرتويت 
�حتجاجًا على �لتحر�ش

جتمع �الأالف من �لن�صاء، �لائي نظمن 
تن�صيب  ع���ل���ى  ق���ب���ل  م����ن  �ح���ت���ج���اج���ات 
�لرئي�س �جل��م��ه��وري دون��ال��د ت��ر�م��ب يف 
ديرتويت، لبحث ق�صايا مثل حركة مي 
تو �لتي تك�صف �نت�صار �لتحر�س �جلن�صي 

و�لعنف.
وي���ه���دف ه���ذ� �ل��ت��ج��م��ع �ل��ن�����ص��ائ��ي �لذي 
�صخ�س  �آالف  �أرب��ع��ة  ي��ج��ذب  �أن  ي��ت��وق��ع 
�ل��ب��ن��اء على  �إىل  �أي�����ام  وي�����ص��ت��م��ر ث��اث��ة 
�ل���ن�������ص���اط �ل�������ذي ج���ل���ب م����اي����ني من 
�لن�صائية  �مل�صرية  �أح��د�ث  �إىل  �ملحتجني 
كانون  يناير  �ل��ع��امل يف  �أن��ح��اء  يف جميع 
�أكرب �حتجاج ليوم  �أعترب  �لثاين و�لذي 

و�حد يف �لتاريخ �الأمريكي.
وكان مو�جهة �لعنف �جلن�صي مو�صوعاً 
�أث�����ن�����اء ب����د�ي����ة �حل������دث بعد  �أ����ص���ا����ص���ي���اً 
ث��اث��ة �أ���ص��اب��ي��ع م��ن �دع����اء�ت ب���اأن �ملنتج 
�ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ه����اريف وي��ن�����ص��ت��اي��ن حتر�س 
مدى  على  ن�صاء  على  �عتدى  �أو  جن�صياً 
�أث��ار غ�صباً  �ملا�صية مما  �لثاثة  �لعقود 
�إز�ء �الإنتهاكات �لتي تتعر�س لها �لن�صاء 

و�لتي مت �لتغطية عليها �أو جتاهلها.

�أملان يو�سون بدفنهم 
بجو�ر مقابر حيو�ناتهم

ر�صدت �لر�بطة �الحتادية ملتعهدي 
دفن �حليو�نات يف �أملانيا تز�يد�ً يف 
مثو�هم  يكون  �أن  يف  �الأمل���ان  رغبة 

�الأخري بجو�ر حيو�ناتهم. 
مارتن  �ل����ر�ب����ط����ة  رئ���ي�������س  وق������ال 
ت��ز�ي��د�ً يف عدد  �إن هناك  ���ص��رتوك 
بدفن  يو�صون  �لذين  �الأ�صخا�س 
وف��ات��ه��م بجو�ر  ب��ع��د  ج��ث��ام��ي��ن��ه��م 
م��ق��اب��ر ح��ي��و�ن��ات��ه��م، م�����ص��ي��ف��اً �أن 
هناك حالياً بالفعل مقابر مدفون 
بها تو�بيت الأف��ر�د وحيو�نات على 
ن��ح��و م�����ص��رتك. و�أ����ص���اف �لكاب 
�أهم  و�ل��ق��ط��ط و�ل��ه��ام�����ص��رت م���ن 

�ملر�فقني يف �ملثوى �الأخري .
يوجد  �ل��ر�ب��ط��ة،  بيانات  وبح�صب 
مقربة   150 �أمل���ان���ي���ا  يف  ح���ال���ي���اً 
من  �حل��ي��و�ن��ات،  لدفن  خم�ص�صة 
بينها 30 مقربة مت �إقامتها خال 

�الأعو�م �لثاثة �ملا�صية.
وب�������ص���ب���ب ت�����ز�ي�����د رغ����ب����ة �الأمل��������ان 
الئقة  م�����د�ف�����ن  ت���خ�������ص���ي�������س  يف 
�ملف�صلة، ي�صهد ن�صاط  بحيو�نتهم 
�زدهار�  �أملانيا  يف  �حل��ي��و�ن��ات  دف��ن 
�ل�صنوية  �أرباحه  حالياً، حيث تبلغ 
بح�صب  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون   20 ن��ح��و 
�ل��ر�ب��ط��ة. ووف��ق��ا لبيانات  ب��ي��ان��ات 
�أملانيا  يف  ���ص��ن��وي��ا  ينفق  �ل��ر�ب��ط��ة، 
وق����ط،  ك���ل���ب  م���ل���ي���ون   1.3 ن���ح���و 
ويجرى دفن نحو %50 منها يف 

مقابر خا�صة.
ُتدفن  �لتي  �حليو�نات  عدد  ويبلغ 
حاليا  ل��ه��ا  خم�ص�صة  م���د�ف���ن  يف 
نحو 10 �آالف حيو�ن، كما يرت�وح 
يف�صل  �ل����ت����ي  �حل����ي����و�ن����ات  ع�����دد 
بني  �لنفوق  بعد  حرقها  �أ�صحابها 

حيو�ن. �ألف  و90  �ألف   80

�حرت�ق �ألفي دومن 
يف جبال �لقد�ش

�لعربية  �ل�����ص��اب��ع��ة  �ل��ق��ن��اة  �أف�����ادت 
نقاط   3 يف  ��صتعلت  �ل��ن��ري�ن  �أن 
يف ق��ري��ة ���ص��ط��اف �مل��ه��ج��رة غرب 
�الإطفاء  وف���رق  �مل��ح��ت��ل��ة،  �ل��ق��د���س 
لل�صيطرة  حم���اوالت���ه���ا  ت���و�����ص���ل 
�أن  و�ل���اه  م��وق��ع  و�أو���ص��ح  عليها. 
ما  �صاعات  حتى  �لتهمت  �ل��ن��ري�ن 
ق��ب��ل ظ��ه��ر �جل��م��ع��ة، م��ا ي��زي��د عن 
2000 دومن من �أحر��س �لقرية 
�ندلعت  وكانت  �لقد�س.  جبال  يف 
�خلمي�س،  �أم���������س  ع�����ص��ر  ن������ري�ت 
ط����ال����ت ع���������ص����ر�ت �ل������دومن������ات يف 
�لريح  حركة  مع  و�متدت  بد�يتها 
حتى �لتهمت ما يزيد عن 2000 
دومن، من �الأر��صي �حلرجية �لتي 
�ملزروعة  �الأ���ص��ج��ار  �آالف  حتت�صن 

منذ ع�صر�ت �ل�صنني.

�لإحمر�ر �ل�سديد للوجه 
ي�ستلزم ��ست�سارة �لطبيب

�إن  �ل��وردي��ة  لعاج  �الأملانية  �جلمعية  قالت 
ي�صتلزم  للوجه  و�ل��د�ئ��م  �ل�صديد  �الح��م��ر�ر 
قد  الأن���ه  جلدية  �أم��ر����س  طبيب  ��صت�صارة 
وهي  �ل��وج��ه،  ب��وردي��ة  �الإ���ص��اب��ة  �إىل  ي�صري 
�أع��ر����ص��ه يف  م��ر���س ج��ل��دي م��زم��ن تتمثل 
و�لتهاب  �ملتقيحة  و�لبثور  �حل��م��ر�ء  �لعقد 
�إىل  بالطبع  وزي��ادة حجم م�صامها،  �لب�صرة 
�أن  و�أ���ص��اف��ت �جلمعية  ج��ان��ب �الح���م���ر�ر.  
"�لعد  با�صم  �أي�صاً  �ملعروف  �جللدي  �ملر�س 
م�صرية  بالعني،  �صرر�  ُيلحق  قد  �لوردي" 
�أن يكون �ملر�س ور�ثيا.  �أنه من �ملرجح  �إىل 
ويعد �لتوتر �لنف�صي من �الأ�صباب �لرئي�صية 
�لب�صرة  وحت��ت��اج  �ملر�صية.   �لنوبة  حل��دوث 
�مل�صابة بهذ� �ملر�س �جللدي �ملزعج �إىل عناية 
�لغ�صول  ����ص��ت��خ��د�م  ي��ج��وز  خ��ا���ص��ة، حيث ال 
م�صتح�صر�ت  �أو  �ل��ك��ح��ول  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��وي 
�ل�صباب، يف حني  �لتنظيف �ملخ�ص�صة حلب 

�لتنظيف  م�صتح�صر�ت  ����ص��ت��خ��د�م  ينبغي 
�للطيفة. كما ال يجوز �ال�صتحمام مباء بارد، 
كي ال يتم �إجهاد �الأوعية �لدموية �حل�صا�صة 

بالوجه. 
�ملر�صى  على  ينبغي  ذل���ك،  �إىل  وب��االإ���ص��اف��ة 
�أ�صعة �ل�صم�س �ل�صديدة،  حماية �لب�صرة من 
مع مر�عاة ��صتعمال كرمي و�ق من �ل�صم�س 
منا�صب لنوع �لب�صرة وذي ُمعامل حماية ال 
يزيد عن 30 الأنه �إذ� كان �ملُعامل �أعلى من 
ذلك، فاإن �لكرمي قد يكون دهنيا للغاية، مما 
يرفع خطر حدوث �حتبا�س حر�ري بالب�صرة، 
و�لذي يوؤدي بدوره �إىل تدهور حالة �لب�صرة.  
ومن �ملهم �أي�صاً �أن يكون كرمي �لوقاية من 
�لعطور  الأن  �ل��ع��ط��ور  م��ن  خ��ال��ي��اً  �ل�صم�س 
�إىل  وب��االإ���ص��اف��ة  �ل��ب�����ص��رة.  تهيج  يف  تت�صبب 
ذلك، ينبغي �ال�صتغناء عن �لقهوة و�الأطعمة 

ذ�ت �لتو�بل و�لبهار�ت �لقوية. 

 من �ملعروف �أن �ملوز فاكهة ��صتو�ئية، حيث ينمو يف �ملناطق 
�ال�صتو�ئية وي�صتهلك حول �لعامل ويحظى ب�صعبية كبرية 
للم�صتهلك  و�صوله  على  وحر�صاً  و�ل�صغار.  �لكبار  ب��ني 
وعند  �أخ�����ص��ر�ً،  يكون  عندما  �مل��وز  يجمع  �الأ�صفر،  بلونه 
�الأ���ص��ف��ر مع  �ل��ل��ون  �إىل  بالتغيري  ل��ون��ه  ي��ب��د�أ  �ل��ت��خ��زي��ن 
�حلفاظ على �لقيم �لغذ�ئية �لتي يحتويها- يختلف �ملوز 
عن باقي �لفاكهة و ي�صتمر بالن�صج بعيد�ً عن �الأ�صجار- 
وبعد �أيام قليلة �أي�صاً، ين�صج �أكرث مما يعطيه تلك �لبقع 
�لد�كنة، حيث يكون يف �أعلى م�صتويات �لفائدة. وهذ� يعني 
�أن هذه �لفاكهة �للذيذة مل تف�صد ومن �ملمكن تناولها، �أو 

خبزها، �أو �إ�صافتها �إىل �لع�صائر دون قلق.
�إىل م�صتوى  �مل�����وز  ق�����ص��رة  ع��ل��ى  �ل���د�ك���ن���ة  �ل��ب��ق��ع  ت�����ص��ري 
ينتج مادة تعرف  �ملوز عند ن�صوجه  ن�صوجها، وذلك الأن 
ب�TNF( Tumor Necrosis Factor(، وتعني 
مكافحة  يف  بفائدتها  عرفت  �لتي  �ل��ورم��ي،  �لنخر  عامل 
�إذ حتفز  �ل�صرطان عرب مكافحة �خلايا غري �لطبيعية. 
هذه �ملادة على �إنتاج كريات �لدم �لبي�صاء �لتي ت�صاعد يف 
�لتغلب على �لعديد من �مل�صاكل �ل�صحية، مع �النتباه �إىل 
�أن ن�صبة �ل�صكر يف �ملوز �لنا�صج �أكرث من �لعادي مما يوؤثر 
�ل��دم. وذل��ك بح�صب ما ن�صره موقع  على ن�صبة �ل�صكر يف 

�أنديرغر�وند هيلث ريبورتر �الأمريكي.
�لفاكهة  ه��ذه  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ف��و�ئ��د  ك��ل  �أن  �إذ�ً  تخيل 
�ل�صفر�ء، ت�صبح م�صاعفة عند ن�صوجها �أكرث. على �صبيل 
�ملثال، تت�صاعف كمية �لبوتا�صيوم، ما ي�صاعد على تنظيم 
�صغط �لدم ب�صكل �أكرب، وي�صاعد بالتايل على �حلماية من 
�لنوبات �لقلبية. كما يزود �ملوز �جل�صم بالطاقة، ويحمي 
�ملعدة وي�صاعد على �له�صم. ف�صًا عن �أهميته يف تخفيف 
�لتوتر �لنف�صي الحتو�ئه على حم�س �لرتيبتوفان، �لذي 
وذلك  ب،   فيتامني  وك��ذل��ك  �مل����ز�ج،  تعديل  على  ي�صاعد 

ح�صبما ن�صر موقع ديلي ميل �لربيطاين.
ولدغات  �الك��ت��ئ��اب  ي��ع��ال��ج  ل��ل��م��وز:  جنهلها  ف��و�ئ��د   10

�لبعو�س!
"تناول تفاحة و�ح��دة يف �ليوم يبعدك عن  �إن  يقول �ملثل 
�لتي  �ل��وح��ي��دة  �ل��ف��اك��ه��ة  لي�س  �ل��ت��ف��اح  ل��ك��ن  �لطبيب"، 
تقلل  له خ�صائ�س عديدة  فاملوز  �الأم��ر����س.  حتميك من 
م��ن ح��دة �ل��ع��دي��د م��ن �الأم���ر�����س دون �حل��اج��ة لعقاقري 

طبية.
�لريا�صة  ميار�صون  ملن  �ملف�صلة  �لفاكهة  هو  �مل��وز  يعترب 
مينح  �ث��ن��ت��ني  م��وزت��ني  ف��ت��ن��اول  وط���وي���ل،  منتظم  ب�صكل 
�لتمرينات  م��ن  دق��ي��ق��ة   90 مل��م��ار���ص��ة  �ل���ازم���ة  �ل��ط��اق��ة 
�مل���وز ال  �أن  �ل��ك��ث��ريون ه��و  �ل��ري��ا���ص��ي��ة. لكن م��ا ال يعرفه 
يتميز كم�صدر غني للطاقة فح�صب، بل �إنه يقلل من حدة 
�صل�صلة طويلة من �الأمر��س �لتي ر�صدها موقع "وومان" 

�لنم�صاوي وهي:
�أحد  �لرتيبتوفان وهي  �ملوز على مادة  �الكتئاب: يحتوي 
�أنو�ع �لربوتينات �لتي تتحول يف �جل�صم �إىل �ل�صريوتونني 
�ل�صعور  ويعطي  �ال���ص��رتخ��اء  على  ي�صاعد  ب��اأن��ه  �مل��ع��روف 

بال�صعادة.
�الأن��ي��م��ي��ا: ي�����ص��اع��د �مل���وز ب�صكل ك��ب��ري م��ر���ص��ى ف��ق��ر �لدم 
تعزز  �حلديد،  من  كبرية  ن�صبة  على  يحتويه  ملا  �الأنيميا 

من �نتاج �لهيموغلوبني.
�الإم�����ص��اك: غنى �مل���وز ب��االأل��ي��اف يجعله �حل��ل �مل��ث��ايل ملن 
ي��ع��اين م��ن �الإم�����ص��اك وال ي��رغ��ب يف ����ص��ت��خ��د�م �لعقاقري 

�لطبية.
للدغة  �لتعر�س  بعد  �ل�صريع  �حل��ل  �ل��ب��ع��و���س:  ل��دغ��ات 
�لبعو�صة، يتمثل يف و�صع �جلزء �لد�خلي لق�صرة �ملوز على 
�ملكان �مل�صاب يف �جللد، �إذ ت�صاعد هذه �خلطوة على تقليل 

�اللتهاب و�لتخل�س من �لورم.

�لع�صبي يف  �ل�صغط  م��ن  ت��ع��اين  ه��ل  �الأع�����ص��اب:  ت��ه��دئ��ة 
ع��م��ل��ك؟ ق��د ي��ك��ون �مل���وز ه��و �حل���ل �مل��ث��ايل للتخل�س من 
للجهاز  �ملهدئ   B ب  فيتامني  على  يحتويه  ملا  �ل�صغوط 

�لع�صبي.
�لن�صاء  بع�س  تعاين  �ل�صهرية:  �ل���دورة  قبل  م��ا  �أع��ر����س 
ي�صبق  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ملز�جية  �حلالة  يف  ��صطر�ب  من 
�ملوز �لغني  �ل�صهرية، وهنا ين�صح �خلرب�ء بتناول  �لدورة 
�لدم  يف  �ل�صكر  ملعدل  بتنظيمه  �مل��ع��روف   6 ب  بفيتامني 

وتاأثريه �الإيجابي على �حلالة �ملز�جية.
�ل�����ص��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب: ي��ع��اين �ل��ب��ع�����س م��ن �ل�����ص��ع��ور بالتعب 
و�الفتقار للطاقة مع بد�ية �ليوم، وهنا ي�صاعد �ملوز على 
�لتخل�س من هذ� �ل�صعور �إذ يقوم ب�صبط ن�صبة �ل�صكر يف 

�لدم.
ق���رح���ة �مل����ع����دة: ي��ع��ت��رب �مل�����وز ه���و �ل����غ����ذ�ء �مل��ن��ا���ص��ب عند 
على  ي�صاعد  �إذ   Kو�الأمعاء �ملعدة  يف  مب�صكات  �الإ�صابة 
وي��ه��دئ من  باملعدة  �الأح��م��ا���س  ن�صبة  �الرت��ف��اع يف  خف�س 

�ال�صطر�بات باالأمعاء.
ت��ن��ظ��ي��م ح�����ر�رة �جل�����ص��م: حت��ر���س �ل��ن�����ص��اء �حل���و�م���ل يف 
�أن  منهن  �عتقاد�  منتظم  ب�صكل  �مل��وز  تناول  على  تاياند 
�الرت��ف��اع يف  يعاين من  �صي�صاعد على والدة طفل ال  ه��ذ� 
درجة �حلر�رة. ويعرف �ملوز يف �لكثري من �لثقافات كعاج 
الرتفاع درجة حر�رة �جل�صم �إذ �أنه ي�صاعد على خف�س �أي 

�رتفاع يف درجة حر�رة �جل�صم �لد�خلية.
زي����ادة �ل��رتك��ي��ز: �أج���ري���ت در�����ص���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى 200 
ط��ال��ب، ت��ن��اول��و� �مل��وز خ��ال �الإف��ط��ار و�ل��غ��د�ء ويف �أوقات 
�ال�صرت�حة بني �ملذ�كرة ثم مت ر�صد درجة تركيزهم خال 
فرت�ت �الختبار�ت. وخل�صت �لنتيجة وفقا ملوقع "وومان" 
ون�صاط  �لرتكيز  درجة  يزيد من  �ملوز  �أن  �إىل  �لنم�صاوي، 

�ملخ.

للموز ببقع د�كنة فو�ئد قد ل تخطر على بالك

�أم  هل ت�شاءلت يومًا عن �شبب ت�شكل �لبقع �لد�كنة على ق�شرة �ملوز؟ 
عفن  �إال  هي  ما  �لبقع  هذه  �أن  �الأ�شخا�ص  كمعظم  �فرت�شت  بب�شاطة 
يقودك �إىل �لتخل�ص من �ملوز خ�شية من �ملر�ص. لهذ� �ملوز فو�ئد جمة 
بع�شها يقي من مر�ص فتاك. على �لرغم من �لفو�ئد �لكثرية و�ملتعددة 

للموز و�حتو�ئه على كميات غنية وخمتلفة من �لفيتامينات و�لعنا�شر 
�الأ�شخا�ص  بع�ص  �أن  غري  و�ملغنيزيوم،  �لبوتا�شيوم  مثل  �لغذ�ئية 
العتقادهم   ، ق�شرته  على  د�كنة  بقع  ظهور  عند  برميه  يقومون 

باأنها قد �أ�شبحت عفنة، غري �أن هذه �لفكرة خاطئة كليًا. �إذ ثبت 
نا�شج  �مل��وز  �أن  على  يدل  �لد�كنة  �لبقع  وج��ود  �أن  علميًا 

دليل  مبثابة  �أنها  كما  �ملغذية،  بالعنا�شر  ومليء  ج��دً�، 
�ملوز تعمل على  �إ�شافية يف  �أك�شدة  على وجود م�شاد�ت 

مكافحة �ل�شرطان.  لذ�، ال حاجة لرمي �ملوز �ملنقط 
بعد �الآن. ملاذ� يكت�شب �ملوز هذه �لنقاط �ل�شود�ء؟
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�ش�ؤون حملية

فريق بحثي من جامعة �الإمار�ت

يكت�سف مبيدين ملكافحة مر�ش �للفحة �ل�سود�ء باأ�سجار  �لنخيل

بتنظيم من د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي

�سعيد �ل�سامل يقدم �أجمل �أغانيه �سمن �سل�سلة مو�سيقى �إمار�تية

•• العني - الفجر

تو�صل فريق بحثي من ق�صم علوم �حلياة 
بكلية �لعلوم يف جامعة �الإمار�ت وبالتعاون 
�حليوية  ل���ل���ت���ق���ان���ات  خ��ل��ي��ف��ة  م���رك���ز  م����ع 
و�ل��ه��ن��د���ص��ة �ل���ور�ث���ي���ة �إىل حت��ق��ي��ق �إجن���از 
علمي مهم يف �كت�صاف مبيدين )كيميائي 
وحيوي( فعاليني ملكافحة مر�س "�للفحة 
�لنخيل  �أ���ص��ج��ار  ي�صيب  �ل���ذي  �ل�صود�ء" 
يعرف  م��ا  �نحناء  يف  ويت�صبب  �ل��دول��ة،  يف 
�الأمر��س  �أح��د  وه��و  �لقمي"،  "بالربعم 
منطقة  يف  �ل��ن��خ��ي��ل  �أ���ص��ج��ار  ت�صيب  �ل��ت��ي 
�خلليج مبا يوؤثر �صلباً على حم�صول نخيل 
�لتمر كماً ونوعاً.  و�أو�صح �الأ�صتاذ �لدكتور 
– عميد كلية �لعلوم ب��اأن هذ�  �أحمد م��ر�د 
�الإجن�����از �ل��ع��ل��م��ي �ل��ه��ام ه��و �ح����دى نتائج 
و�البتكار  �لعلمي  �لبحث  ق���در�ت  تطوير 
�لتي  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأه��م��ي��ة  �مل��ج��االت ذ�ت  يف 
توليها �إد�رة �جلامعة عناية فائقة يف تعزيز 
�لتنمية  لدعم  و�ملعرفة  �لعلم  ن�صر  مفهوم 
�حلكومة  ل��ت��وج��ه��ات  ت��ل��ب��ي��ة  و  �ل��وط��ن��ي��ة 
ب��ن��اء م��ن�����ص��ة ع��ل��م��ي��ة بحثية  �ل��ر���ص��ي��دة يف 

م�صتد�مة حتقق �الأمن �القت�صادي، ولهذ� 
�ملبدعني  ��صتقطاب  �لعلوم على  د�أبت كلية 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  �مل��وه��وب��ني يف  و�ك��ت�����ص��اف 
و�لتطبيقي �ملبتكر. و�أ�صاف "�لعميد" باأن 
�لنخلة تعد من �أهم �الأ�صجار �لتي تزرع يف 
باهتمام  وحتظى  �لعربي،  �خلليج  منطقة 
وفّية  رفيقة  وتعد  �ل��دول��ة،  قبل  م��ن  بالغ 
الأبناء �الإم��ار�ت �إذ يوجد يف �الإم��ار�ت �أكرث 
من 41 مليون نخلة، دخلت بها مو�صوعة 

»غيني�س« لاأرقام �لقيا�صية. 
"�للفحة  م���ر����س  ب�����اأن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
عليه  �أط����ل����ق  ف���ط���ر  ي�����ص��ب��ب��ه  �ل�صود�ء" 
 atalutcnup( �ل���ع���ل���م���ي  �ال������ص�����م 
"ثافيوب�صي�س   )sispoivaleihT
�صابقا  �كت�صافه  مت  و�ل���ذي   ، بنكتيوالتا" 
مت  وق��د  �لبحثي.  �ل��ف��ري��ق  نف�س  بو��صطة 
علمية  جملة  يف  �لدر��صة  ه��ذه  نتائج  ن�صر 

عاملية متخ�ص�صة ُتعنى باأمر��س �لنبات.
ير�أ�صه  �ل���ذي  �لبحث  ف��ري��ق  �أن  �إىل  ي�صار 
�ل��دك��ت��ور ���ص��ن��ان �ب���و ق��م��ر م��ن ق�����ص��م علوم 
ع�صام  �لدكتور  من  كل  ومب�صاركة  �حلياة 
طر�بيلى،  خالد  و�ل��دك��ت��ور  �صعيد،  �ل��دي��ن 

و�ل��دك��ت��ور ر�ب��ح �إي��ر�ث��ن��ي، وع��دد م��ن طلبة 
�ل��ع��ل��ي��ا يف ق�����ص��م ع��ل��وم �حلياة  �ل���در�����ص���ات 
بجامعة �الإمار�ت تو�صل �أي�صاً �إىل �أن �ملبيد 
بتثبيط  قام  "�صيديل توب" قد  �لكيميائي 
للمر�س،  �مل�صبب  للفطر  �ملي�صيليوم  من��و 
على  �ملخترب  يف  �ختباره  مت  عندما  وذل��ك 
ف�صائل �لنخيل �لتي مت �جر�ء �لعدوى لها 
�ختفاء  م��ع  �ملحمي،  �لبيت  د�خ��ل  �صناعيا 

�أعر��س �ملر�س متاما بعد حو�يل 4 �أ�صابيع 
من �ملعاملة باملبيد �صيديل توب وبا�صتخد�م 

�لرتكيز 250 جزًء فى �ملليون.
�مل�صرية  �أن��ه خ��ال  �صنان  �لدكتور  و�أو���ص��ح 
من  �ل��ف��ري��ق  ����ص��ت��ط��اع  و�لبحثية  �لعلمية 
�إج������ر�ء م�����ص��ح م���ي���د�ين وخم���ت���ربي جلمع 
و�أظهرت  ميته  �صجرة   361 من  �لعينات 
�لنتائج �ملبدئية  �أن ن�صبة �ملوت بني �أ�صجار 
 15% م��ن   �رتفعت  ق��د  �مل�صابة  �لنخيل 
ع���ام   40% �إىل  ل��ت�����ص��ل   2016 ع�����ام 
�ط���ار علمي  و���ص��ع  خ��ال  وم��ن   ،2017
مكافحة   يف  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��ا���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
على  ن��رك��ز  �أن  ن�صتطيع  �ل�����ص��ود�ء  �للفحة 
ع���دة حم���اور �أه��م��ه��ا زر�ع����ة ن��ب��ات��ات نخيل 
�لنخيل  و���ص��ت��ات  ف�صائل  وري  �الأن�����ص��ج��ة، 
باملياه �لعذبة ، مع ��صتخد�م �ملبيد �حليوي 
بالعدوى  �الإ���ص��اب��ة  ح��ال  ويف  �صريتومايز 
ن�صتخدم �ملبيد �لكيميائي �صيديل توب مع 
و�لنباتات  �الأع�صاب  من  �لتخل�س  �صرورة 
�ل�صارة �ملحيطة بال�صجرة و�لتي ينمو فيها 

هذ� �لفطر �ل�صار. 
ويف �لوقت ذ�ته ��صتطاع �لفريق  �حل�صول 

يف  نوعه  من  �الأول  يعد  حيوي  مبيد  على 
، وه��و ذو فعالية مم��ت��ازة، و�أعطى  �ل��دول��ة 
نتائج مذهلة يف تثبيط �الأعر��س ومكافحة 
مر�س �للفحة �ل�صود�ء على ف�صائل �أ�صجار 
�لنخيل، حيث مت تعريفه وحتديده بو��صطة 
حت��ال��ي��ل  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا �جل��زي��ئ��ي��ة و�ت�صح 
�خُلييطية  �لبكترييا  ملجموعة  يتبع  �أن���ه 
�صاالت  ت�صم  �ل��ت��ي  )�أكتينوماي�صيت�س( 
�الأمر��س  م��ن  ملجموعة  ف��ع��ال  ت��اأث��ري  ذ�ت 
من  �لعديد  �نتاجها  خ��ال  م��ن  �لنباتية، 
تقوم  �لتي  و�الأن��زمي��ات  �حليوية  �مل�صاد�ت 
�لفطريات  خايا  مكونات  بع�س  بتحليل 
بتحفيز  ي��ق��وم  بع�صها  �أن  كما   ، �ملمر�صة 
من  تقلل  وبالتايل  للنبات  �ملناعي  �جلهاز 
�الأ�صر�ر �لناجتة عن �الإ�صابة بالفطريات 
�ملمر�صة للنبات �صو�ء عن طريق �جلذور �أو 
نتائج  �أظهرته  ما  وفق  �خل�صري  �ملجموع 
�لفائقة  �حل��ي��وي  �ملبيد  وفعالية  �ل��ب��ح��ث، 
ت�صوهات  ب��اإح��د�ث  �لفطر  من��و  تثبيط  يف 
�ملي�صيليوم  خل��اي��ا  �ل��ف��ا���ص��ل��ة  ل���ل���ج���در�ن 
بد�خل  لل�صيتوبازم  جتميع  ح���دوث  م��ع 

�خللية. 

•• اأبوظبي-الفجر

يف �أم�صية جمعت ما بني قوة �ل�صوت و�حل�صور �ملتميز 
�أم�صية  وفرقته  �ل�صامل  �صعيد  �أحيا �لفنان �الإمار�تي 
مو�صيقية فنية تر�ثية �صمن �صل�صلة مو�صيقى �إمار�تية 
�لتي تنظمها د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي و�صط 
ح�صور ح�صد من �الإعاميني و�جلمهور من خمتلف 
م�صاء  وذل���ك  �ل��ف��ن،  ه��ذ�  حمبي  م��ن  �لعمرية  �لفئات 
�خلمي�س 27 �أكتوبر يف �لهو�ء �لطلق يف باحة حديقة 

�أم �الإمار�ت، �أبوظبي.
على  كانو�  �لذين  �حل�صور  من  متميز  تفاعل  وو�صط 
�أجمل  م��ن  جم��م��وع��ة  قدم �لفنان  �ل��ف��ن،  م��ع  م��وع��د 
بالتفرد  �ت�����ص��م��ت  �ل��ت��ي  �لقدمية و�حلديثة  �أغ��ن��ي��ات��ه 
فنانني  �أر�صيف  من  �أغنيات  �إىل  باالإ�صافة  و�الأ�صالة. 
�أم  بينها  �لعربية، من  �ل�صاحة �خلليجية  معروفني يف 
�لعو��صم، �أهو�ك، مرين للفنان ح�صني �جل�صمي، حجة 

غيابي، و�أموت �أنا يف حبيهم، وغريها �لكثري.
�صاعة من  �ل�صامل حما�س �جلمهور على مدى  و�أ�صعل 
��صتح�صر  فنية  غنائية  رو�ئ���ع  م��ن  قدمه  مب��ا  �ل��زم��ن 
وحباً  �أ�صيل  نغم  من  و�مل�صمون  �لكلمات  �أجمل  فيها 
�صفافاً و�صوقاً �إىل �حلبيب، و�حتفاًء بالوطن. كما كانت 

�أركان  يف  �جلميل  �لفن  بتحليق  �أ�صبه  �الأم�صية  ه��ذه 
�ملكان حامًا عذوبة �صوت وقوة �صوت �ل�صامل بتفرده.

�لغناء �جل��اذب و�صيلة لقاء  �لنمط من  وقد �صكل هذ� 

متعة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  و�جل��م��ه��ور،  بني �لفنان  وت��و����ص��ل 
�الأبرز  �ل�صامل خال �حلفل هي  �ال�صتمتاع مبا قدمه 

ح�صور�ً.

و�صكر �لفنان �صعيد �ل�صامل د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – 
�أبوظبي على �جلهود و�ملبادر�ت �لتي تقوم بها يف �صبيل 
�لرب�مج  خال  من  �لثقافية  �ل�صاحة  وتن�صيط  �إث��ر�ء 
�لتي تدعمها وتنظمها، �إىل جانب �حلفات و�لرب�مج 
�لتي حتفظ �لرت�ث �لغنائي �لعربي عامة و�خلليجي 

خا�صة.
�إىل  �إمار�تية  و�صل�صلة مو�صيقى  �الأم�صية  وتهدف هذه 
�إىل  و�إرجاعه  �لَثقايّف �حلقيقّي  باإرثه  �ليوم  ربط جيل 
هوّيته �لفنّية �حلقيقّية وتعريفه على مو�صيقى �صرق 
�لذ�ئقة  تنمية  �إىل  باالإ�صافة  �أ�صيلة،  �إمار�تية  عربّية 
�لفنية يف �ملجتمع وتعريف �الأجيال �جلديدة بالرت�ث 
�لعني ودولة  تاريخ  �لذي �صكل ج��زء�ً مهماً من  �لفني 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على نطاق �أو�صع.  
�إمار�تية جزء�ً من �لربنامج  �صل�صلة مو�صيقى  وت�صكل 
�لثقافة  د�ئ������رة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي  �ل�����ص��ن��وي  �مل��و���ص��ي��ق��ي 
و�ل��ذي ي�صمل مو�صم مو�صيقى  – �أبوظبي،  و�ل�صياحة 
و�أم�صيات،  �لعود  بيت  وحفات  �لكا�صيكية  �أبوظبي 
و�لتي ت�صكل جميعها بانور�ما مو�صيقية تتيح لل�صكان 
و�لكا�صيكية،  �لع�صرية  �ملو�صيقى  ��صتك�صاف  و�ل��زو�ر 
وتلعب دور�ً فاعًا يف �حلفاظ على تر�ث وثقافة دولة 

�الإمار�ت.

بقلعة �جلاهلي يف مدينة �لعني

معر�ش "قوة �ل�ساحل �ملت�سالح بد�ية وتاريخ" بالتعاون بني د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة و�لقو�ت �مل�سلحة
•• العني - الفجر

و�ل�صياحة،�أبوظبي  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ�����رة  ت��ن��ظ��م   
�مل�صلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  م��ع  بالتعاون 
معر�س  �لع�صكري   و�ل��ت��اري��خ  �ملتحف  وم��رك��ز 
وتاريخ" بقلعة  بد�ية  �ملت�صالح:  �ل�صاحل  "قوة 
�جلاهلي يف مدينة �لعني،  وذلك من 1 نوفمرب 

�ملقبل وحتى 28 �بريل من �لعام �لقادم. 
�لدور  �ل�صوء على  ت�صليط  �إىل  �ملعر�س  يهدف 
�لتي  �الإن�صانية  و�الأع��م��ال  �لفاعل  �الجتماعي 
حيث  �ملت�صالح،  �ل�صاحل  ق��وة  بها  ت��ق��وم  ك��ان��ت 
لتاريخ  �ل��ب��ارزة  �ملامح  �أح��د  �ملهام  تلك  �صكلت 
وت����ر�ث �ل���دول���ة، وي��ع��د �مل��ع��ر���س �أح���د �لرب�مج 
�لثقافية �ملدرجة على �لربنامج �لثقايف �ل�صنوي 

ملدينة �لعني.
بد�ية  �ملت�صالح:  �ل�صاحل  "قوة  معر�س  ويقدم 
على  ل���اط���اع  �ل���زم���ن  ع���رب  وتاريخ" رح���ل���ة 
جمموعة متنوعة من �ملقتنيات �الأ�صلية �ملعارة 
من مركز �ملتحف و�لتاريخ �لع�صكري باأبوظبي، 
�خلم�صينيات  ع��ق��ود  �إىل  �أغ��ل��ب��ه��ا  ي��ع��ود  و�ل��ت��ي 

و�ل�صتينيات و�ل�صبعينيات من �لقرن �ملا�صي.  
ك��م��ا ي�����ص��رد �مل��ع��ر���س وم�����ص��ات ت��اري��خ��ي��ة من 
�ملت�صالح  �ل�صاحل  قوة  و�صباط  �أف��ر�د  يوميات 
�ل�صاحل  ق����وة  ت��ع��د  ق��ل��ع��ة �جل���اه���ل���ي، ح��ي��ث  يف 
�لقو�ت  عليها  تاأ�ص�صت  �ل��ت��ي  �ل��ن��و�ة  �ملت�صالح 
بعد  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �مل�صلحة 
قيام �الحتاد، وي�صتعيد �ملعر�س �لدور �ملحوري 
�لو�حات،  حماية  يف  �ل�صاحل  ق��وة  لعبته  �ل��ذي 
حيث كانت �صرية من �صر�ياها تتخذ من قلعة 
�جلاهلي مقر�ً لها،  وكان �ل�صيخ ز�يد �الأول قد 
لتكون م�صكناً   ،1898 �لقلعة عام  باإن�صاء  �أمر 
مقر�ً  حتويلها  مت  ث��م  وم��ن   ، للحاكم  �صيفياً 
للحكم يف منطقة �لعني، حتى مت منحها بقر�ر 
�ملت�صالح  �ل�صاحل  ق��وة  �إىل  �الإم���ارة  م��ن  حاكم 
عام 1955،  حيث مت �دخال بع�س �لتعديات 

�مل���ع���م���اري���ة ع��ل��ي��ه��ا وجت���ه���ي���زه���ا ل����اأغ����ر������س 
ب�صكلها  حتتفظ  ز�ل���ت  م��ا  �أن��ه��ا  �إال  �لع�صكرية، 

�الأ�صلي حتى �ليوم.
���ص��ي��ف �صعيد غ��ب��ا���س م��دي��ر عام  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
لقوة  ك��ان  �أبوظبي:  و�ل�صياحة،  �لثقافة  د�ئ��رة 
يف  فاعًا  دور�ً  ن�صاأتها  منذ  �ملت�صالح  �ل�صاحل 
حماية وتطوير جمتمع �إمار�ت �ل�صاحل ب�صكل 
�آثار  ب�صكل خا�س، وماز�لت  �لعني  عام ومدينة 
�لقوة  �أف���ر�د  قدمها  �لتي  �ل��ك��ربى  �الإ�صهامات 
م��اث��ل��ة �أم��ام��ن��ا ح��ت��ى �ل���ي���وم. ون��ف��خ��ر يف د�ئ���رة 
هذ�  تنظيم   يف  ن�صارك  �أن  و�ل�صياحة  �لثقافة 
�لقو�ت  �أف����ر�د  ب��ج��ه��ود  �ل���ذي يحتفي  �مل��ع��ر���س 
�مل�صلحة قبل قيام �الحتاد، وهو �حتفاء بتاريخ 
و�لتذكري  �مل���ك���ان،  �ل��ع��ري��ق يف  �الإن�������ص���ان  و�أث�����ر 
عن  دفاعا  قدموها  �لتي  �لغالية  بالت�صحيات 

�لوطن و�مل�صاهمة يف تطوير �ملجتمع �ملحلي.
حمد  �صعيد  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  ق��ال  جهته  وم��ن 
و�لتاريخ  �ملتحف  مركز  مدير  �لكلباين  �صعيد 
�لع�صكري " كما هو مهم لنا ولاأجيال �لقادمة 
و�نت�صار�ت  و�مل��ع��ارك  للحروب  ون��وؤرخ  نوثق  �أن 
نذّكر  �أن  �أي�����ص��اً  �مل��ه��م  م��ن  �أن����ه  �إال  �جل��ي��و���س، 
و�ملو�قف  �الإن�����ص��ان��ي��ة  و�الأع����م����ال  ب����االإجن����از�ت 

�لنبيلة �لتي كان منت�صبي قوة �ل�صاحل يقومون 
ب��دء�ً من  �ملعر�س،  بها، وهذ� ما �صيقدمه �صرد 
�حلماية  ح��ول  تتمحور  �لتي  �الأ�صا�صية  �ملهمة 
�الأو����ص���اع �جلغر�فية  ���ص��ع��وب��ة  و�ل���دف���اع، رغ���م 
و�لعتاد،  �ل��ع��دة  وت��و����ص��ع  �ملعي�صية،  و�ل��ظ��روف 
مرور�ً باإ�صهامات �لرعيل �الأول من �أفر�د �لقوة 
يف جمال �خلدمات �الجتماعية و�لثقافية حيث 
عام  �لع�صكرية  �ملو�صيقية  �لفرقة  تاأ�صي�س  مت 
�مل�صاركة  يف  ب��ارز  دور  لها  كان  و�لتي   1957
للملوك  و�لت�صريفات  �لر�صمية  ب��االح��ت��ف��االت 
�لقوة  ق���دم���ت  ك��م��ا  و�ل�������ص���ي���وف،  و�ل����روؤ�����ص����اء 
�لهجانة  خ��ال  م��ن  لل�صكان  طبية  م�صاعد�ت 
�لبعيدة،  �ل�����ص��ح��ر�وي��ة  �مل��ن��اط��ق  �إىل  ل��ل��و���ص��ول 
ول��ه��ا م�����ص��اه��م��ات �أي�����ص��ا يف ح��ف��ر �الآب�����ار ونقل 
ت��وف��ره��ا يف �خلز�نات  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �مل���ي���اه 
�الأربعاء  ي��وم  �ملعر�س  �لوقت".وُيفتتح  ط��و�ل 
�ل�صاد�صة م�صاًء،  �ل�صاعة  �ملقبل عند  1 نوفمرب 
حيث تقام �أول جل�صة نقا�صية حتت عنو�ن "قوة 
كل  فيها  ذكريات" يتحدث  �ملت�صالح:  �ل�صاحل 
من �للو�ء �ملتقاعد �ل�صيخ في�صل بن �صلطان بن 
�لكعبي،  �هلل علي  و�للو�ء عبد  �لقا�صمي،  �صامل 

و�ملقدم تيم كورتني. 

�ملرحلة �الأوىل ت�شمل 15 جهازً�
بلدية  مدينة �لعني توفر �أجهزة بيع 

�لوجبات �خلفيفة يف 10 حد�ئق بالعني
•• العني - الفجر 

وق��ع��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ع��ق��د ��صتثمار ل��ت��وف��ري �أج��ه��زة ب��ي��ع �مل��رط��ب��ات و 
قطاعات  على  موزعة  ج��ه��از�ً   15 ع��دد   و  حد�ئق   10 يف  �خلفيفة  �لوجبات 
مميزة  خدمات  لتقدمي  �خلا�س  �لقطاع  �إ���ص��ر�ك  بهدف  �لعني  مدينة  بلدية 
على  بالنفع  يعود  مم��ا  ج��دي��دة  ��صتثمارية  فر�س  خلق  و  و�ل����زو�ر  للجمهور 
�مل�صاهمة يف  مرتادي �حلد�ئق من حيث تقدمي خدمات ذ�ت قيمة م�صافة و 
ق�صاء �أوقات �أ�صعد باإ�صافة عنا�صر خدمية لهم. يتم توفري �الأجهزة على 3 
قطاعات خمتلفة ت�صمل حد�ئق �جلاهلي و �لطوية و �ملقام و ز�خر و فلج هز�ع 
و �ملريجب وحديقة �لفوعة  يف قطاع و�صط �ملدينة ، و حديقة �لفوعة �لهري 
يف �لقطاع �ل�صمايل ،  و كذلك �صيتم توفري �الأجهزة يف حديقة �لقوع و حديقة 
�لوقن بالقطاع �جلنوبي وذلك �صمن خطة مكتب �ال�صتثمار يف تفعيل حد�ئق 
�لقطاع نظر�ً لبعدها عن و�صط �ملدينة و توفري �خلدمات ب�صكل �أكرب  و من 
�ملتوقع �أن تتوفر تلك �الأجهزة خال �صهرين من تاريخ توقيع �لعقد  و�صرح 
بدر حمد �لعامري – �مل�صرف �لعام ملكتب �ال�صتثمار باأن توقيع عقد �أجهزة بيع 
�أهد�ف بلدية مدينة �لعني لتعزيز  �ملرطبات و�لوجبات �خلفيفة ياأتي �صمن 
كفاءة �ال�صتخد�م �الأمثل للمو�رد و �ال�صتثمار يف �الأ�صول ، و�مل�صاركة �لفعالة 
للقطاع �خلا�س و�ل�صعي ال�صتقطاب �أف�صل �ل�صركات �ملناف�صة لتقدمي �أف�صل و 

�أرقى �خلدمات الإ�صعاد �ملجتمع.
خطة  هناك  و  �الأوىل  �ملرحلة  تعترب  �حلالية  �الأجهزة  ب��اأن  �لعامري  و�أ�صاف 
�أع��د�د �ل��زو�ر لكل  �أك��رب ح�صب حاجة �حلد�ئق ، حيث مت در��صة  لتوفري عدد 
حديقة و مدى حاجتها لتوفري �خلدمات ، و عليه مت توزيع عدد من �الأجهزة 
�أج��ه��زة يف حديقة   4 ت��وف��ري ع��دد  �مل��ث��ال �صيتم  �ل����زو�ر على �صبيل  وف��ق ع��دد 
�جلاهلي نظر�ً لكرثة مرتادي �حلديقة. كما �صت�صمل �الأجهزة خدمات �أخرى 
ت�صهل على �جلمهور ��صتخدمها مثل �أجهزة تبديل �لعملة ، كما �ن �الأ�صعار يف 
متناول �جلميع �إ�صافة �إىل �أن �الأجهزة  �صهلة �ال�صتخد�م �إىل جانب تو�فقها 
مع قو�عد �الأمن و �ل�صامة  مثل �حلفاظ على درجة حر�رة �ملو�د �ملوجودة يف 

�الأجهزة ، وتخ�صع لتعليمات وقو�عد جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية.

حلفظ �لف�شائل �ملهددة باالإنقر��ص
حديقة �حليو�نات بالعني ت�سارك 

�حلد�ئق و�ملنظمات �لدولية جتاربها
••  العني – الفجر

�صمن �لتز�مها �لدويل مع حد�ئق �حليو�ن ومنظمات �لبيئة �لعاملية جنحت 
حديقة �حليو�نات بالعني يف توفري قاعدة بيانات ملا يزيد عن 3800 حيو�ن 
يقارب  ما  منها  و�لزو�حف  و�لطيور  �لثدييات  من  نوع   تنتمي �إىل 200 
من �الأنو�ع �ملهددة باالنقر��س ،  وذلك منذ �ن�صمامها لنظام �د�رة   26%
�مل�صتخدم  �لوحيد  �لعاملي  "زمي�س" �لربنامج  �لعاملي  �حليو�نات  معلومات 

للحفاظ على معلومات �حليو�نات حول �لعال..
و ت�صارك حديقة �حليو�نات بالعني يف توفري �لبيانات و�لتحديثات �لدورية 
ب��االإن��ق��ر����س ملن�صقي كتب �الأن�����ص��ال وب��ر�م��ج �الإكثار  �مل��ه��ددة  ح��ول �الأن����و�ع 
�لعاملية وذلك يف �إطار م�صاهمة �حلديقة يف �جلهود �لعاملية ل�صون �الأنو�ع 
�ملهددة باالإنقر��س و�إكثارها يف حد�ئق �حليو�ن حيث متكن هذه �ملعلومات 
�لرعاية حليو�ناتها  و�صائل  �ملعنية من حتديد  و�ملنظمات  �حليو�ن  حد�ئق 
و�لتخطيط مل�صتقبلها ، بف�صل �إمكانية تقييم �لتنوع �جليني بدقة متناهية 
الأكرث من ثاثة مايني حيو�ن تندرج حتت �أكرث من 10 �آالف نوع خمتلف 
. و �أكد عمر �لبلو�صي مدير �إد�رة �لت�صويق و�الت�صال �ملوؤ�ص�صي باالنابة على 
و  �لت�صجيل  نظم  �أح���دث  م��ن  يعد  باحلديقة  �حل��ي��و�ن��ات  ت�صجيل  نظام  �أن 
�أكرثها فاعلية يف جمال معلومات �حليو�نات مت�صا ب�صبكة من �ملنظمات 
و خطط علمية الكثار  ��صرت�تيجيات  تعمل �صمن  �لتي  �لعاملية  �لهيئات  و 
مرجعا  و  علمية  ث��روة  يكون  الأن  يوؤهله  ما  باالنقر��س  �ملهددة  �حليو�نات 
عامليا موثوق �مل�صدر . و �أردف لقد مر نظام ت�صجيل �حليو�نات يف �حلديقة 
منذ �صبيعينيات �لقرن �ملا�صي حتى �الن مبر�حل متعددة تطورت و حت�صنت 
ب�صكل دوري على مر �ل�صنني حتى حققنا ما نحن عليه �الن على م�صتوى 
حثيثة  بجهود  بد�ياتنا  كان  لقد   ، فح�صب  �لعربية  �ملنطقة  لي�س  و  �لعامل 
�صارك فيها طاقم من �لكو�در ذ�ت �لكفاءة �لعالية يف جمال رعاية �حليو�نات 
و ر�صد �لبيانات و توثيقها و حفظها. وعن مر�حل نظام �لت�صجيل يف حديقة 
�أح��رزت نقلة نوعية  �أن �حلديقة  قد  �إىل  �أ�صار �لبلو�صي  �حليو�نات بالعني 
يف جمال حفظ و توثيق معلومات �حليو�نات يف جماالت �صتى توؤكد عمق 
�خلربة �لتي تت�صف بها �حلديقة منذ �ن�صائها حتى يومنا ، فكانت بد�يتنا يف 
بهدف �حلفاظ على هذه �لرثوة �ملعرفية �لعاملية ، فبد�أنا  تقليدية   1977
بالت�صجيل على �الأور�ق �ملنفردة و بعدها بال�صجات ثم �حلا�صوب با�صتخد�م 
بر�مج مثل برنامج �أك�صل يليه نظام �آرك�س ، و من ثم �ن�صممنا �ىل زمي�س 
�لذي مكننا من �ن�صاء ثروة معرفية حت�صب حلديقة �حليو�نات بالعني على 
�ل�صعيد �لعاملي  ، و كما هو �حلال يف حتقيق �لنجاح و �الجناز فقد و�جهنا يف 
بد�ية �المر حتديات و �صعوبات �صخرناها ل�صالح �هد�فنا يف �صون �لطبيعة 
و  بالعني جتاربها  و تقدم حديقة �حليو�نات   . �لبيولوجي  �لتنوع  و حفظ 
خرب�تها �لعلمية يف جمال �حليو�نات عموما و �ملهدد باالنقر��س على وجه 
�لعاملي  �الحت��اد  و  �الوروبية  �لر�بطة  يف  رئي�صا  ع�صو�  ب�صفتها  �خل�صو�س 
�لعامل��ية  �الأنو�ع  �ملائية ومنظمة معلوم��ات  �الأحو��س  حلد�ئق �حليو�نات و 
، حيث ��صت�صافت �حلديقة يف وقت �صابق موؤمتر زمي�س  "�صبي�صيز360" 
بح�صور 13 حديقة حيو�ن و�أحياء مائية يف �ملنطقة، ناق�صت خاله كيفية 
��صتخد�م �لنظام �لذي يتم تطبيقه يف �كرث من 900 حديقة حيو�ن و�أحياء 

مائية ومنظمات للحفاظ على �لبيئة موزعة يف �أكرث من 85  بلد�ً.

مقتب�ص عن رو�ية �أوكتافيا بتلر 
مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي 

ي�ست�سيف �لعر�ش �لعاملي �لأول "حكاية �ملز�رع"
•• اأبوظبي - الفجر

�لعر�س  �ن��ط��اق  �أب��وظ��ب��ي ع��ن  ن��ي��وي��ورك  �لفنون يف جامعة  �أع��ل��ن م��رك��ز 
�لعاملي �الأول للعمل �مل�صرحي حكاية �ملز�رع عن رو�ية �أوكتافيا بتلر وذلك 
يوم �خلمي�س 9 نوفمرب يف متام �ل�صاعة 8 م�صاًء على خ�صبة �مل�صرح �الأحمر 
باملركز. وياأتي هذ� �لعمل �لفني �ملبدع بتكليف م�صرتك من مركز �لفنون 
�أبوظبي، و�صي�صتمر طو�ل عطلة نهاية �الأ�صبوع حتى  يف جامعة نيويورك 

يوم �ل�صبت يف 11 نوفمرب.
�خليال  لكاتبة  �لعامل  نهاية  بعد  ما  �أدب  رو�ي��ة  �إىل  �مل��ز�رع  حكاية  ي�صتند 
�صيا�صياً  عمًا  ويعّد  بتلر،  �أوكتافيا  �لر�حلة  �الأفريقية  و�الأدي��ب��ة  �لعلمي 
�ملو�صيقى  من  ع��ام   300 من  روعته  وي�صتقي  �لعن�صرية  يتحدى  مبدعاً 
�الأف��ري��ق��ي��ة. ي���روي �ل��ع��م��ل، �ل���ذي �أل��ف��ت��ه تو�صي ري��ج��ان وو�ل��دت��ه��ا برنيكا 
�ل�صاحر ق�صة �ل�صحوة �لروحية ل�صابة  باأ�صلوب �الأوبر�  جون�صون ريجان، 
يع�صف  كمكان  �أمريكا  ي�صور  تخيلي  و�ق��ع  و�صط  �أوالمينا  لورين  تدعى 
حافة  �إىل  باملجتمع  تدفع  �لتي  �ملناخية  �لتغري�ت  عن  �لناجم  �لعنف  به 

�لهاوية. 
وكان حفل حكاية �ملز�رع �ملو�صيقي قد �فتتح �ملو�صم �الأول ملركز �لفنون يف 
�إعجاب  ح�صد  حيث  �لتطوير،  قيد  فني  كعمل  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
�ملبدع.  للعمل  كامل  عاملي  عر�س  �أول  �حل��ايل  نوفمرب  لي�صهد  �جلمهور 
و�ملفاهيم  �الأفريقية،  �الأمريكية  و�لروحانية  �لعلمي،  �خليال  مو��صيع 
لت�صلط  �مل��ن��اخ،  الأج��ل  و�حل���ر�ك  �لب�صري،  و�ل��ع��رق  �جلن�س  ح��ول  �لعميقة 

�ل�صوء على م�صتقبل �حل�صارة �الإن�صانية بطريقة تاأملية �صاحرة.
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من دون �أي �ثار جانبية

 �أغذية مدرة للبول ومعاجلة 
لحتبا�ش �ل�سو�ئل

تعرف على جمموعة من �الغذية �لطبيعية و�لتي قد تعمل كمدر للبول وت�شاعد 
يف �لتخل�ص من م�شكلة �حتبا�ص �ل�شو�ئل دون �أي �ثار جانبية:

لاإح�صاء�ت  �الأم��ريك��ي  �لوطني  �مل��رك��ز  يقدر 
يف  �صخ�س  مليون   68 م��ن  �أك��رث  �أن  �ل�صحية 
�لواليات �ملتحدة وحدها يعانون من �صكل و�حد 
�أو �أكرث من �أمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية، 

."herbs-info" بح�صب موقع
ملكافحة  م��ف��ي��دة  �الأع�����ص��اب  بع�س  �أن  وي��ع��ت��ق��د 
�ملزيد  �إج����ر�ء  ينبغي  �أن���ه  �إال  �ل��ق��ل��ب،  �أم��ر����س 
يجب  ود�ئ��م��اً  ذل���ك،  �عتماد  قبل  �لبحوث  م��ن 
��صتخد�م  ق��ب��ل  �مل���ع���ال���ج  �ل��ط��ب��ي��ب  ����ص��ت�����ص��ارة 

�الأع�صاب يف �لعاج.

وهناك قائمة من �الأع�صاب و�لنباتات و�الأغذية 
فيما  م�صجعة  ن��ت��ائ��ج  تعطي  �ل��ت��ي  �لطبيعية 

يخ�س �صحة �لقلب، ومنها:

�لثوم   -  1
�ل��در����ص��ات بالفعل كيف  �ل��ع��دي��د م��ن  �أظ��ه��رت 
�لكولي�صرتول  يخف�س  يوميا  �لثوم  تناول  �أن 
�ل�صار، يف حني يزيد من �لكولي�صرتول �جليد. 
ووجدت �لتجارب �ل�صريرية �ل�صغرية �أن �لثوم 
قادر على تنظيم �صغط �لدم، وحت�صني �لدورة 

�لدموية  �ل�صفائح  ت��ر�ك��م  وتثبيط  �ل��دم��وي��ة 
�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل �ل�صكتات �لدماغية.

�لكاكاو   -  2
ي�������ص���اع���د �ل����ك����اك����او �ل���ق���ل���ب ح���ي���ث �إن��������ه غني 
بالثيوبرومني و�الإبيكات�صني )وهي عنا�صر تعزز 
�إحدى  ويف  �لدموية(.  لاأوعية  �ل�صليم  �الأد�ء 
�صوي�صر�،  �أجريت فى  �لتي  �لع�صو�ئية  �لتجارب 
بالفافانول تفيد  �لغنية  �ل�صوكوالتة  �أن  تبني 
وظائف �الأوعية �لدموية و�ل�صفائح بني �ملر�صى 

�لذين يعانون من ق�صور �لقلب �الحتقاين على 
�ملدى �لطويل و�لق�صري.

�لتوت   -  3
ي�����ص��ت��ه��ر �ل���ت���وت ب��ق��درت��ه ع��ل��ى حت�����ص��ني �صحة 
�الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة �ل��دق��ي��ق��ة، وت��ع��زي��ز جدر�ن 
�ل�صعري�ت  ت�صكيل  وحتفيز  �لدموية  �الأوع��ي��ة 
�لدموية �جلديدة. كما تبني من در��صة �أجريت 
عام 2011، �أن هناك �آثار� وقائية حمتملة من 
م�صتخل�س �لتوت �صد ت�صمم �الأوعية �لدموية 

ب�صبب خ�صائ�صه �مل�صادة لاأك�صدة.

�جلين�شنغ   -  4
ك�ص��������فت �لدر��صات �ل�������صريرية �أن لهذه �لع�صبة 

فو�ئد قيمة يف عاج �أمر��س �لقل�ب. 
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن ه��ن��اك ح��اج��ة مل��زي��د من 
�ل����در������ص����ات مل���و�����ص���ل���ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف �الآل����ي����ات 
حلماية  �جلين�ص�����نغ  ب��ه��ا  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �مل��ع��ق��دة 
و�عدة  نتائج  متعددة  جت��ارب  �أظ��ه��رت  �لقلب، 
�ل�صريان  م��ر���س  مكافحة  يف  لدور�جلين�صنغ 

�لتاجي وت�صخم �لقلب.

�لعنب   -  5
�الإن�صان  للعنب قلب  �ملنتظم  �ال�صتهاك  يفيد 

ب�صكل كبري. 
جيد  م�������ص���در  �ل���ع���ن���ب  �أن  �الأب�����ح�����اث  وت���ب���ني 
حماربة  ع��ل��ى  ت�صاعد  �ل��ت��ي  ل��ل��ف��اف��ون��وي��د�ت، 
�ل��دم و�حل��د من خطر �الإ�صابة  �إرت��ف��اع �صغط 
وت�صرر  �ل��دم��وي��ة  و�الأوع���ي���ة  �لقلب  ب��اأم��ر����س 

ع�صلة �لقلب.

�ل�شو�ئل الحتبا�ص  ومعاجلة  للبول  مدرة  �أغذية   6
�ذ� كنت ممن يعانون من تورم �لقدمني و�حتبا�س �ل�صو�ئل 
�لتغري�ت  �أو  للحمل  نتيجة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �جل�����ص��م  �أج�����ز�ء  يف 
�لهرمونية كما يف �لفرتة �ل�صابقة للدورة �ل�صهرية ، فاإليك 
للبول  م��درة  تعترب  �لتي  �لطبيعية  �الأغ��ذي��ة  من  جمموعة 

ومن دون �أي �عر��س جانبية �صلبية.

ما هي مدر�ت �لبول؟ 
�لز�ئدة  �الأم����اح  م��ن  �لتخل�س  على  �ل��ب��ول  م���در�ت  تعمل 
�الأماح  لتتخل�س من  �لكلى  تعزيز عمل  و�ملياه من خال 
�صيتخل�س من  ف���اإن ج�صمك  وب��ال��ت��ايل   ، �ل��ب��ول  م��ن خ��ال 
لل�صو�ئل  و�ل��ت��و�زن  �لطبيعي  �لرتكيز  الع��ادة  �لز�ئدة  �ملياه 
�ل�����ص��و�ئ��ل �لتي  و�الأم����اح يف �جل�����ص��م. مم��ا يقلل م��ن كمية 
م�صكلة  من  تتخل�س  وبالتايل  �لدموية  �الوع��ي��ة  يف  جت��ري 
�حتبا�س �ل�صو�ئل يف �جل�صم �لتي من �ملمكن �أن ترت�فق مع 

بع�س �حلاالت و�ال�صطر�بات �ل�صحية مثل:
�رتفاع �صغط �لدم

�لوذمة
��صطر�بات �لدورة �ل�صهرية 

�حلمل
تناول وجبة ماحلة.

تتوفر عادة مدر�ت �لبول على �صكل حبوب تباع بدون و�صفة 
طبية، ولكن من �ملف�صل جتنب تناولها لعدة �ثار جانبية قد 

تر�فقها:
 نق�س بوتا�صيوم �لدم

م�صاكل يف �لقلب نتيجة لنق�س �لبوتا�صيوم
�جلفاف

ت�صنجات �لع�صات
�لدوخة 

�لطفح �جللدي.
بتناولك  �جلانبية  �الع��ر����س  ه��ذه  �ال جتنب  ولكن ميكنك 
نف�س عمل  تعمل  �لتي قد  �لطبيعية  �الغذية  ملجموعة من 
�أغذية  ب��االأغ��ل��ب  وه��ي  و�صفة طبية،  دون  و  �ل��ب��ول  م���در�ت 

ع��ال��ي��ة يف �ل��ب��وت��ا���ص��ي��وم، م��ث��ل: �مل����وز، ب���ذور ع��ب��اد �ل�صم�س، 
�مل�صم�س، �لربتقال، و�مللفوف �لعايل باالألياف.

�مللفوف  1-
يعترب �مللفوف مدر طبيعي للبول وم�صدر ملجموعة مميزة 
من  للتخل�س  مو�صعياً  ��صتخد�مه  وميكن  �مل��غ��ذي��ات.  م��ن 
�ح��ت��ب��ا���س �ل�����ص��و�ئ��ل، ب��اال���ص��اف��ة �ىل �ال���ص��ت��ف��ادة م��ن تناوله 

كوجبة غنية بال�صو�ئل و�الألياف و�ملعادن. 
مادة  بف�صل  ل��اإل��ت��ه��اب��ات  م�صاد  �الأح��م��ر  �مل��ل��ف��وف  ويعترب 
يف  فعال  يكون  ق��د  فهو  ل��ذ�  يحتويها.  �لتي  �الأنثو�صيانني 
تخلي�صك من �ي �لتهاب قد يكون �صبباً يف �ال�صابة باحتبا�س 

�ل�صو�ئل �أحياناً.

�خليار  2-
ي��ح��ت��وي �خل��ي��ار ع��ل��ى ن�صبة ع��ال��ي��ة م��ن �مل���ي���اه، وم���ن مادة 
حتفيز  يف  فعال  دور  ل��ه  يجعل  مم��ا  و�ل��ك��ربي��ت،  �ل�صيليكون 

�لكلى على �فر�ز حم�س �ليوريك و�لتخل�س منه. 
كما ويحتوي �خليار على كمية عالية من �لبوتا�صيوم وكمية 
�لنيرتيك  حام�س  �إن��ت��اج  متنع  �لتي  �ل�صوديوم  م��ن  قليلة 

و�الأنزميات 
بية  لتها الإ �
من  وحت������د 
�ل��������ت��������ورم. 
ول������ط������امل������ا 
��صتخدمت 
�������ص������ر�ئ������ح 

للحد  �خليار 
م������������ن ت������������ورم 
�لعينني �أي�صاً.

�لثوم  3-
يحوي �لثوم على مادة مهمة تعطيه خ�صائ�صه �لطبية تعرف 
با�ص�������م �ألي�ص�������ني وهي مادة كيم���يائية حتوي �لكربيت، وكما 
فان  و�لبحوث  �ل�صيدالنية  للعلوم  �لدولية  �ملجلة  يف  ذك��ر 

هذه �ملادة �ملوجود يف �لث���������وم جتعله مدر للبول. 
مكافحة  يف  قوية  لاأك�صدة  م�صادة  م��ادة  لكونها  باال�صافة 

�اللتهابات.

 4 -
�لبقدون�ص

�لبقدون�س   ع����رف  ل��ط��امل��ا 
�ل�صو�ئل  الحتبا�س  �لتقليدي  �لعاج  �لبقدون�صهو  ومغلي 

باال�صافة �ىل كونه م�صدر غني ملجموعة من �لفيتامينات.
�ل�صوديومو�أماح  �م��ت�����ص��ا���س  م���ن  �ل��ب��ق��دون�����س  ي��ق��ل��ل 
�لبول  حجم  يف  زي���ادة  ي�صبب  وه���ذ�  �لكلى.  يف  �لبوتا�صيوم 

ويقلل من �لتورم و�حتبا�س �ل�صو�ئل.

�لبطيخ  5-
يحتوي �لبطيخ على ٪92  من حمتو�ه مياه، باال�صافة �ىل 
للبوتا�صيوم  مما يجعله ميتلك خو��س  كونه م�صدر عايل 

مدره للبول. 
�صيرتولني  �أمينية تدعى  �أحما�س  �لبطيخ على  كما يحوي 

على  وحتافظ  �لدموية  �الوع��ي��ة  �رت��خ��اء  على  ت�صاعد  �لتي 
وبالتايل  �لقريبة  �الن�صجة  �ىل  ت�صربها  ومت��ن��ع  �ل�صو�ئل 

�لتقليل من �حتبا�س �ل�صو�ئل.

�لكرف�ص  6-
بتناوله  و�أو�صي  بفو�ئده  �لكرف�س  �أبقر�ط عرف  زمن  منذ 
�الن  وتبني  كما  �ل��ز�ئ��دة.  �ل�صو�ئل  �حتبا�س   من  للتخل�س 
مدى �لتاأثري �لذي قد يلعبه كمدر للبول من خال دوره يف 
�لتقليل من م�صتويات حم�س �ليوريك يف �جل�صم عن طريق 
طبيعي  ع��اج  يجعله  مم��ا  يحويها.  �ل��ت��ي  �ملثبطات  بع�س 
بلور�ت  وعن  عنه  �لناجت  �ل�صو�ل  و�حتبا�س  للنقر�س  مثايل 

حم�س �ليوريك �لز�ئدة �لتي ترت�كم يف �ملفا�صل.
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العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2012/1279  تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ : عبد�هلل �حمد �ملو�صى )�رنكو(  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع زعبيل - مقابل بريد �لكر�مة مركزي 

 A - وخمترب بلدية دبي - بجو�ر بناية زعبيل باز� - مقابل �صوق �لكر�مة من خلف - بناية �رنكو
�ملنفذ �صده : ح�صني يا�صني �خلو�جة ، و�آخرون  ، عنو�نه : �ململكة �لعربية �ل�صعودية - وعنو�نه بالتف�صيل غري ملعوم لدينا 

و�صبق �لتحري و�عانه بالن�صر يف �لدعوى 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س ف�صاء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - رقم �الر�س 2096 - �مل�صاحة : 

عطاء  الأعلى  ويباع  درهم   )16.171.045.5(  25% �ال�صا�صي  �لثمن  �نقا�س  بعر  وقيمتها  مربع  مرت   4441.51
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2016/2537  تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع �الحتاد بناية بنك دبي �لتجاري بجو�ر ديرة  �صيتي �صنرت 
�ملنفذ �صده : �أحمد فوزي حممد ح�صن بن حمد �لفا�صي - و�آخرون 

عنو�نه :  بردبي م�صروع جزر �جلمري� خلف مركز بن بطوطه جمموعة �لفلل رقم 37/ فيا رقم 16 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �خلام�صة - رقم �الر�س : 

درهم   )  5.200.000.00( ب����  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مرت   1025.93  : �مل�صاحة   -  602
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2017/45  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بور�صعيد - بجو�ر ديرة �صيتي �صنرت - بناية بنك دبي �لتجاري 
�ملنفذ �صده : عبد�لو�حد �حمد در�ب 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة و�دي و�دي �ل�صفا رقم 6 - �ر�س رقم 1813 - رقم �ملبنى 372 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/8 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خال ع�صرة �يام 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط 
يلي  وفيما  �ملحكمة  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم  �ن  على  �لثمن  ع�صر  �لزيادة  عن  تقل هذه  �ال 
�و�صاف �ملمتلكات  :   نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 6 - رقم �الر�س : 1813 - رقم �لبلدية 

: 1236-664 �مل�صاحة : 255.40 مرت مربع - رقم �ملبنى : 372 - �لتقييم : 2.400.000.00 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2017/238  تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ : بنك �خلليج �الأول - فرع دبي ،  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �صارع �بوبكر �ل�صديق 

�ملنفذ �صده : عمرو بدير عو�س رم�صان ،  عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور�صعيد - يعلن على مقر عمله ، �صركة 
�لدولية لاجهزة �اللكرتونية - بناية �الحتاد - �لطابق رقم 8 مكتب رقم 807 خلف ديرة - �صيتي �صنرت 

�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 

�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
560.86 مرت مربع  394 - �مل�صاحة :  5 - رقم �الر���س  نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 

و�ملقدرة قيمتها ب���� )3.200.000.00( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2017/245  تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ : بنك لاإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 

عنو�نه : دبي ، �صارع �صاح �لدين ، ديره -   �س ب  777 دبي ، ت : 60054000 
�ملنفذ �صده : بارويندر �صينج ديو �ن ن�صينج  ، عنو�نه : �الإمار�ت �إمارة دبي ، تال �الإمار�ت �الوىل - جرين ليك�س تاور ��س 3 

، �ل�صقة 2001 ، �لطابق 20 ، رقم �ملبنى 1 ، جو�ل : 0506245302/0508429780 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�صة - رقم �الر�س : 62 - رقم �لبلدية 
3 - رق��م �لوحدة :  ����س  ��صم �ملبنى : جرين ليك�س   - 1  : 154.03 مرت مربع - رق��م �ملبنى   : �مل�صاحة   - 393-932  :

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم     1.823.759.00  : مببلغ   -  2001

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم 2017/37  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الأو�صط �ملحدودة 

عنو�نه : دبي ، مكتب �الإد�رة �ل�صرق �الو�صط ، مدينة دبي لانرتنت 
، فيا رقم  باينز  ، وي�صبريينج  ، معي�صم �الوىل - عقار�ت جمري� جولف  : دبي  : نيل ج��ورج فو�صرت  عنو�نه  �ملنفذ �صده 

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   ، دبي   ،  672 �الر�س  قطعة  على   ،  E  -  119-
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 

�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : معي�صم �الأول - رقم �الر�س : 672 - �مل�صاحة : 413 مرت مربع و�ملقدرة 

قيمتها ب��� )3.800.000.00( درهم   - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2012/1279  تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ : عبد�هلل �حمد �ملو�صى )�رنكو( - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع زعبيل - مقابل بريد �لكر�مة مركزي 

 A - وخمترب بلدية دبي - بجو�ر بناية زعبيل باز� - مقابل �صوق �لكر�مة من خلف - بناية �رنكو
�ملنفذ �صده : ح�صني يا�صني �خلو�جة ، و�آخرون  ، عنو�نه : �ململكة �لعربية �ل�صعودية - وعنو�نه بالتف�صيل غري ملعوم لدينا 

و�صبق �لتحري و�عانه بالن�صر يف �لدعوى 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س ف�صاء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - رقم �الر�س 2096 - �مل�صاحة : 

عطاء  الأعلى  ويباع  درهم   )16.171.045.5(  25% �ال�صا�صي  �لثمن  �نقا�س  بعر  وقيمتها  مربع  مرت   4441.51
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2016/2537  تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع �الحتاد بناية بنك دبي �لتجاري بجو�ر ديرة  �صيتي �صنرت 
�ملنفذ �صده : �أحمد فوزي حممد ح�صن بن حمد �لفا�صي - و�آخرون 

عنو�نه :  بردبي م�صروع جزر �جلمري� خلف مركز بن بطوطه جمموعة �لفلل رقم 37/ فيا رقم 16 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �خلام�صة - رقم �الر�س : 

درهم   )  5.200.000.00( ب����  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مرت   1025.93  : �مل�صاحة   -  602
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2017/45  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بور�صعيد - بجو�ر ديرة �صيتي �صنرت - بناية بنك دبي �لتجاري 
�ملنفذ �صده : عبد�لو�حد �حمد در�ب 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة و�دي و�دي �ل�صفا رقم 6 - �ر�س رقم 1813 - رقم �ملبنى 372 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/8 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خال ع�صرة �يام 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط 
يلي  وفيما  �ملحكمة  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم  �ن  على  �لثمن  ع�صر  �لزيادة  عن  تقل هذه  �ال 
�و�صاف �ملمتلكات  :   نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 6 - رقم �الر�س : 1813 - رقم �لبلدية 

: 1236-664 �مل�صاحة : 255.40 مرت مربع - رقم �ملبنى : 372 - �لتقييم : 2.400.000.00 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2017/238  تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ : بنك �خلليج �الأول - فرع دبي ،  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �صارع �بوبكر �ل�صديق 

�ملنفذ �صده : عمرو بدير عو�س رم�صان ،  عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور�صعيد - يعلن على مقر عمله ، �صركة 
�لدولية لاجهزة �اللكرتونية - بناية �الحتاد - �لطابق رقم 8 مكتب رقم 807 خلف ديرة - �صيتي �صنرت 

�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 

�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
560.86 مرت مربع  394 - �مل�صاحة :  5 - رقم �الر���س  نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 

و�ملقدرة قيمتها ب���� )3.200.000.00( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2017/245  تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ : بنك لاإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 

عنو�نه : دبي ، �صارع �صاح �لدين ، ديره -   �س ب  777 دبي ، ت : 60054000 
�ملنفذ �صده : بارويندر �صينج ديو �ن ن�صينج  ، عنو�نه : �الإمار�ت �إمارة دبي ، تال �الإمار�ت �الوىل - جرين ليك�س تاور ��س 3 

، �ل�صقة 2001 ، �لطابق 20 ، رقم �ملبنى 1 ، جو�ل : 0506245302/0508429780 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�صة - رقم �الر�س : 62 - رقم �لبلدية 
3 - رق��م �لوحدة :  ����س  ��صم �ملبنى : جرين ليك�س   - 1  : 154.03 مرت مربع - رق��م �ملبنى   : �مل�صاحة   - 393-932  :

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم     1.823.759.00  : مببلغ   -  2001

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2017/37  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الأو�صط �ملحدودة 

عنو�نه : دبي ، مكتب �الإد�رة �ل�صرق �الو�صط ، مدينة دبي لانرتنت 
، فيا رقم  باينز  ، وي�صبريينج  ، معي�صم �الوىل - عقار�ت جمري� جولف  : دبي  : نيل ج��ورج فو�صرت  عنو�نه  �ملنفذ �صده 

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   ، دبي   ،  672 �الر�س  قطعة  على   ،  E  -  119-
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 

�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : معي�صم �الأول - رقم �الر�س : 672 - �مل�صاحة : 413 مرت مربع و�ملقدرة 

قيمتها ب��� )3.800.000.00( درهم   - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم 2015/254 تنفيذ مدين  

�لتنفيذ:  خالد بن عبد �لرحمن بن مطلق �حلناكي ب�صفته وكيا عن عبد�لرحمن بن �صالح بن مطلق   طالب 
�حلناكي  ، عنو�نه : �إمارة دبي - يعلن على مكتب �الفاق وم�صاركوه  

�ملنفذ �صده : ثاين عبد�هلل ثاين خلفان �ل�صويدي ،  عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - زعبيل �الوىل - �صارع �صارع 
زعبيل - بناية �ل�صيخ ر��صد - �لطابق �الر�صي - بجو�ر معر�س �حلبتور وبجانب مبنى زمردة 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه .
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�صارييف خال  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �و�صاف �لعقار:- �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة 
: �م �صقيم �لثالثة - رقم �الر�س : 263 - رقم �الر�س : 424-366 - �مل�صاحة : 143.79 مرت مربع �لقيمة 

�لتقديرية : 11000000  
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن بيع عقار بالن�ضر
فى الدعوى رقم 2017/12 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ:  م�صرف �ل�صارقة �ال�صامي 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - منطقة �لتعاون 0 برج م�صرف �ل�صارقة �ال�صامي - �لدور �الر�صي 

�ملنفذ �صده : فاروق عبد�هلل قمرب �لعو�صي 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �مليناء منطقة �حلو�س �جلاف ، بلوك b �لطابق رقم 7 مكتب رقم )710( 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه .
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�صارييف خال  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  :
�و�صاف �لعقار:-  عبارة عن قطعة �ر�س - رقم �الر�س : 2727 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - �مل�صاحة : 622.82 

مرت مربع �لقيمة �لتقديرية - 6000000 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن بيع عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم 2015/254 تنفيذ مدين  

�لتنفيذ:  خالد بن عبد �لرحمن بن مطلق �حلناكي ب�صفته وكيا عن عبد�لرحمن بن �صالح بن مطلق   طالب 
�حلناكي  ، عنو�نه : �إمارة دبي - يعلن على مكتب �الفاق وم�صاركوه  

�ملنفذ �صده : ثاين عبد�هلل ثاين خلفان �ل�صويدي ،  عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - زعبيل �الوىل - �صارع �صارع 
زعبيل - بناية �ل�صيخ ر��صد - �لطابق �الر�صي - بجو�ر معر�س �حلبتور وبجانب مبنى زمردة 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه .
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�صارييف خال  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �و�صاف �لعقار:- �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة 
: �م �صقيم �لثالثة - رقم �الر�س : 263 - رقم �الر�س : 424-366 - �مل�صاحة : 143.79 مرت مربع �لقيمة 

�لتقديرية : 11000000  
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن بيع عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2017/12 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ:  م�صرف �ل�صارقة �ال�صامي 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - منطقة �لتعاون 0 برج م�صرف �ل�صارقة �ال�صامي - �لدور �الر�صي 

�ملنفذ �صده : فاروق عبد�هلل قمرب �لعو�صي 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �مليناء منطقة �حلو�س �جلاف ، بلوك b �لطابق رقم 7 مكتب رقم )710( 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه .
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�صارييف خال  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�و�صاف �لعقار:- عبارة عن قطعة �ر�س - رقم �الر�س 131 - �ملنطقة : �م �صقيم �الوىل - �مل�صاحة : 1678.76 

مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 11.500000 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/4237  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  �لندى و�لنور ملقاوالت �لبناء - �س ذ م م   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد معتمد حمد �الكرت -   
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )18192( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   1452 مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/422  ا�ضتئناف عقاري    

�ي�صت كو�صت - �س ذ م م  جمهول  �ند  �مل�صتاأنف �صده/ 1-دي��ر�ج  �ىل 
�مل�صتاأنف /مارينا 3 كيه ليمتد وميثله / غازي  �ن  حمل �القامة مبا 
�بر�هيم �أحمد بن �صيفان قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى 
رقم : 2016/133 عقاري كلي بتاريخ 2016/7/26 وحددت لها جل�صه 
يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/10/30  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر

�ضادرة عن حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية       
يف الدعوى رقم )2017/1118( جتاري جزئي        

�ىل �ملدعى عليه : عبد�هلل حممد عبد�هلل زر�ع 
حيث �أن �ملدعية / بنك �الإحتاد �لوطني 

قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاه ويعلنك فيها :  
�عان �ملدعي عليه 

لذلك يقت�صي ح�صورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لتجارية 
�لثانية( �لقاعة رقم 151 يف متام �ل�صاعة �لثامنة ون�صف من �صباح يوم �لثاثاء 
2017/11/14م وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، 651 

�ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيابك.  
 مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1898  جتاري كلي               
�الق��ام��ة مبا  �صليمان عنرب  جمهول حم��ل  عتيق  1- ح�صن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ر�صول  / عبد�هلل حممد  ع وميثله  م  �س   - �ل��دويل  �لتجاري  �لبنك  �مل��دع��ي/  �ن 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �لهرمودي  علي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   744.949.23( وق��دره  مببلغ  عليه 
�لتام.  �ل�صد�د  وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ   من  �صنويا   ٪12 �لتاأخريية  و�لفائدة 
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/11/16 �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1816 جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- معاذ �حمد جا�صم ح�صن �حلمادي  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
�الحتاد  بنك  ل�صالح/  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/5/18 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
�لوطني �وال :- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره /1.637.514.55 درهم مليون 
ف�صا عن  فل�صا  وخم�صني  وخم�صة  دره��م  ع�صر  و�ربعة  وخم�صمائة  �لف  وثاثني  و�صبعة  و�صتمائة 
فائدة ب�صيطة بو�قع 8.50٪ �صنويا تبد�أ من تاريخ 2016/6/26 وحتى متام �ل�صد�د. ثانيا : بالز�مك 
�ي�صا بان توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره / 8735.05 درهم ثمانية �الف و�صبعمائة وخم�صة وثاثني 
درهم وخم�صة فل�س ف�صا عن فائدة تاأخريية بو�قع 9٪ �صنويا تبد�أ من تاريخ 2016/6/26 وحتى 
متام �ل�صد�د و�لز�مك �مل�صروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري 
قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/2107 جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كعو�س   وليد  �أ���ص��ام��ة  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/8/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
ل�صالح/ بنك �الحتاد �لوطني - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك للمدعي مبلغ 
ثاثمائة وثمانية  �الف ومائة وخم�صني درهم و�صتني فل�صا و�لفائدة �لقانونية 
وحتى   2017/6/14 يف  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   ٪9 بو�قع  �لب�صيطة 
متام �ل�صد�د و�لزمته بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/708 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- �صليمان ح�صن يو�صف �للوي�صي  جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي 
�للنجاوي   �أحمد علي �حمد  �يزي بوكينج لل�صياحة - موؤ�ص�صة فردية وميثله / حممد   /
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/1 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
ح�صن  )�صليمان  عليه  �ملدعي  بالز�م   - فردية  موؤ�ص�صة   - لل�صياحة  بوكينج  ل�صالح/�يزي 
مبلغا  فردية(  موؤ�ص�صة   - لل�صياحة  بوكينج  �ي��زي   ( للمدعية  ي��وؤدي  �ن  �للوي�صى(  يو�صف 
عن  �لقانونية  و�لفائدة   ، درهما  وت�صعون  وثمامنائة  �لف  وخم�صون  �صتة   56890 وق��دره 
بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ 2016/11/27 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمته بالر�صوم و�مل�صاريف 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
دعوى رقم 2017/4048 جتاري كلي

 حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
بن  بن ح�صني  �ل�صيد خالد   ، م  م  ذ   - للهند�صة  �ل�صعبية  �ل�صركة  �ل�صادة 
خي�صاي  �ملدعي عليهما  - باال�صارة �ىل �نتد�بنا كخبري من قبل حمكمة 
�ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية يف �لدعوى 2017/4048 جتاري كلي �ملقامة 
�صدكما من �لبنك �لعربي �ملتحد  نود دعوتكم �ىل �جتماع خربة �ل�صاعة 
دبي  يف  �لكائن  مكتبنا  يف   2017/11/2 �خلمي�س  يوم  �لظهر  بعد  �لثانية 
منطقة بور �صعيد - ديرة بناية �لوحدة مكتب 504 )هاتف 042959958( 

لتزويدنا مبا لديكم من م�صتند�ت متعلقة بالدعوى �عاه.   
اخلبري امل�ضريف - جمال خليل يا�ضني           

دعوة املدعي عليهما
الجتماع اخلربة 
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املال والأعمال

نفط برنت  % مكا�سب   14.4
خالل 7 �سهور و6.5 % لـ نايك�ش 

•• اأبوظبي-وام:

حققت �أ�صعار �لنفط مكا�صب كبرية خال �الأ�صهر �ل�صبعة �الأخرية من �لعام 
�جلاري وقفز �صعر خام برنت بن�صبة %14.4 يف �لفرتة من �صهر فرب�ير 
�ملا�صي وحتى يوم �أم�س �الأول يف حني منا �صعر خام ناميك�س �الأمريكي يف 
�الأ�صعار  تبقى  �أن  �لقطاع  . وتوقع خ��رب�ء يف   6.5% بن�صبة  ذ�تها  �لفرتة 
فوق م�صتويات 60 دوالر� خال �لفرتة �ملقبلة خا�صة مع �تفاق غري ر�صمي 
بني غالبية �ملنتجني على متديد �تفاقية خف�س �النتاج �لتي تنتهي يف �صهر 
مار�س من �لعام 2018 وذلك بعدما لعبت هذه �التفاقية دور� يف حت�صن 
منظمة  �أع�صاء  ك��ان   . �لنفطي  لل�صوق  �ملطلوب  �ل��ت��و�زن  �ع��ادة  و  �الأ�صعار 
�ملنتجني  كبار  بع�س  �تفاقية مع  �أبرمو�  قد  �أوب��ك  للنفط  �مل�صدرة  �ل��دول 
�مل�صتقلني �لعام �ملا�صي ق�صت بخف�س ح�ص�س �الإنتاج خال �الأ�صهر �ل�صتة 
وذلك   2018 مار�س  حتى  متديدها  جرى  ثم   2017 �لعام  من  �الأوىل 
قفز  فقد  وتف�صيا  �لعاملي.  �لنفطي  �ل�صوق  ت��و�زن  على  �ملحافظة  بهدف 
دوالر   52.83 ب�  مقارنة  �أم�س  ي��وم  دوالر   60.44 �إىل  برنت  خ��ام  �صعر 
خال �صهر فرب�ير �ملا�صي يف حني �رتفع �صعر خام ناميك�س �الأمريكي يف 
فرتة �ملقارنة نف�صها من 50.60 دوالر �إىل 53.90 دوالر. وجاء �الرتفاع 
�لذي �صجلته �أ�صعار �لنفط خال �الأ�صهر �ملا�صية نتيجة تر�جع �نتاج بع�س 
�لدول يف ظل �الأو�صاع �ل�صيا�صية وحالة عدم �ال�صتقر�ر �لتي ت�صهدها من 
�آخ��رى .  جهة و �لتح�صن �مل�صجل يف �القت�صاد �لعاملي ب�صكل عام من جهة 
كان حت�صن �لنمو يف �القت�صاد �لعاملي خا�صة يف �لدول �ل�صناعية �ملتقدمة 
قد ��صتدعى زيادة �لطلب على �لنفط منذ بد�ية �لعام �جلاري وهو ما دفع 
�نتاجها  لرفع  خارجها  �أو  �أوب��ك  منظمة  د�خ��ل  من  �صو�ء  �ملنتجني  بع�س 
لتلبية هذه �لزيادة. جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �الإح�صاء�ت �ل�صادرة عن منظمة 
�لدول �مل�صدرة للنفط �أظهرت �رتفاع معدل �النتاج �ليومي الأع�صاء �أوبك 
�إىل نحو 32.748 مليون برميل خال �لربع �لثالث من �لعام 2017 
ذ�ته  �لعام  �لثاين من  �لربع  برميل مقارنة مع  �أل��ف   453 ق��دره  باإرتفاع 

و�لذي و�صل فيه معدل �النتاج �ليومي �إىل 32.285 مليون برميل .

 �لفجرية للمو�رد �لطبيعية ت�ستعر�ش ت�سهيالت 
�ل�ستثمار خالل موؤمتر �لتعدين يف لندن 

 •• الفجرية-وام:

�جلغر�يف  �ملوقع  �أهمية  �لطبيعية  للمو�رد  �لفجرية  موؤ�ص�صة  ��صتعر�صت 
ل��ل��دول��ة و�إم�����ارة �ل��ف��ج��رية خ��ا���ص��ة و�الإم��ك��ان��ي��ات �مل��ت��اح��ة م��ن �لت�صهيات 
�ملوؤمتر و�ملعر�س  �لتعدين وذلك خال م�صاركتها يف  لا�صتثمار يف قطاع 
�لدويل للتعدين يف �لدول �لعربية و�لذي عقد موؤخر� يف لندن مب�صاركة 
عدد من ممثلي �لهيئات و�حلكومات وخمتلف �ل�صركات �لعاملة يف قطاع 
�المريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �فريقيا  و�صمال  �لعربي  �لوطن  �لتعدين يف 
و�ململكة �ملتحدة وكند� وفرن�صا باالإ�صافة �إىل �ل�صركات �لدولية �ملتخ�ص�صة 
يف جمال �لتعدين. وقال �صعادة �ملهند�س علي قا�صم �ملدير �لعام للموؤ�ص�صة 
فر�س  ع��ن��و�ن  حت��ت  عمل  ب��ورق��ة  �صاكت  �لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ف��ج��رية  �ن 
�ملوقع  �همية  خالها  ��صتعر�صت  �لفجرية  ب��اإم��ارة  �لتعديني  �ال�صتثمار 
�لقطاع  هذ�  �ال�صتثمار يف  وت�صهيات  �لفجرية  والإم��ارة  للدولة  �جلغر�يف 
�لتعدينية  �الأن�����ص��ط��ة  و�أه���م  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  �ل��ه��ام وجيولوجية  �حل��ي��وي 
�ن  قا�صم  و�أو���ص��ح   . �ل�صناعية  �ل�صخور  يف  خا�صة  �لقطاعات  خمتلف  يف 
و�البتكار�ت  �لتكنولوجيا  �أح��دث  على  للتعرف  فر�صة  مبثابة  كان  �ملوؤمتر 
و�لتجارب يف جمال �لتعدين وفر�س �ال�صتثمار �لتعديني يف �لوطن �لعربي 
�مل�صوحات  و���ص��رك��ات  �ل����وز�ر�ت  مثل  �ملختلفة  �ل�صركات  فيه  جتتمع  حيث 
�جليولوجية و�صركات �ال�صتك�صاف و�مل�صتثمرين �لعرب و�الجانب و�لبنوك 
بهدف تنويع �صناعات �لتعدين و�الأ�صو�ق �مل�صدرة لها. و��صتعر�س �ملوؤمتر 
�لتقنيات  و�أهم  �لعربي  �لعامل  �لبارزة للتعدين و�ملعادن يف دول  �الإمكانات 
�ال�صتثمار  وت�صجيع  �لتكنولوجيا  ونقل  �لتعديني  �لقطاع  يف  و�مل�صتجد�ت 
�لتعدينية وجذب  �ل�صناعات  تو�صيع  �إىل  �ملوؤمتر  يف  �مل�صاركون  �صعى  حيث 

�ال�صتثمار �الأجنبي وت�صجيعه يف جمال �لتعدين و�لت�صويق للمنتجات. 

 �إح�ساء �أبوظبي : 5 % �رتفاعا يف كمية �ملياه 
�ملحالة .. و�ل�ستهالك يرت�جع بـ3.2 % 

•• اأبوظبي-وام :

�رتفع �إجمايل كمية �ملياه �ملحاة �ملتاحة يف �أبوظبي من 1،116 مليون مرت 
مكعب يف �لعام 2015 �إىل 1،228 مليون مرت مكعب بنهاية �لعام 2016 
وذلك متا�صيا مع �رتفاع معدالت �لنمو �ل�صكاين و�لتطور �القت�صادي �لذي 
ت�صهده �الإمارة. و�صهدت ن�صب ��صتهاك �ملياه �ملحاة �نخفا�صا ملحوظا من 
مرت مكعب �إىل 1.116 مليون مرت مكعب م�صجلة ن�صبة  مليون   1.153
�ل�صادر  �ملياه  �إح�صاء�ت  لتقرير  وفقا  وذلك  باملائة  ب�3.2  قدرت  �نخفا�س 
عن مركز �إح�صاء �بوظبي �ليوم �الأحد. وتعد �صناعة حتلية �ملياه يف �إمارة 
�بوظبي �إحدى �أهم �ل�صناعات �لازمة لتلبية �الحتياجات �ملتنامية نتيجة 
�لتطور �القت�صادي و�لنمو �لب�صري �لذي ت�صهده �الإمارة. و�أ�صار �لتقرير �إىل 
�إرتفاع كمية �ملياه �ملحاة يف �الإمارة عام 2016 بن�صبة مقد�رها 5 باملائة 
مقارنة بعام 2015.. وميثل �ال�صتهاك �لعام للمياه �ملحاة نحو 90،8 
2016. وبلغت  �ملياه �ملحاة لعام  �إجمايل �لكميات �ملتاحة من  باملائة من 
ح�صة �لفرد من �ال�صتهاك �ليومي 1،2 مرت مكعب يوميا يف �لعام نف�صه .. 
وت�صدرت مدينة �أبوظبي مناطق �المارة من حيث كمية �ال�صتهاك بن�صبة 
60،5 باملائة، تلتها منطقة �لعني بن�صبة 26،5 باملائة، ثم منطقة �لظفرة 
�إمارة �بوظبي على �لتاأكد من جودة �ملياه  12،8 باملائة. و حتر�س  بن�صبة 
و ذلك من خال �إجر�ء حتليل لعينات للتاأكد من �أن مو��صفاتها مطابقة 
�ملقا�صة  و�لرت�كيز  �لقيم  جميع  ج��اءت  وق��د  و�لدولية  �لوطنية  للمعايري 
بها ومطابقة  �مل�صموح  2016 �صمن �حل��دود  ع��ام  �لعينات خ��ال  ه��ذه  يف 
�إحدى  �ل�صحي  �ل�صرف  مياه  معاجلة  تعترب  و  �لدولية.  للمعايري  متاما 
طرق تقليل تلوث �ملياه �ل�صادرة عن �مل�صادر �ملختلفة كال�صناعة و�الأن�صطة 
�ملياه غري �لتقليدية  ��صتغال مو�رد  �إحدى طرق  �خلدمية و�ملنزلية وهي 
وتنويع م�صادرها خا�صة �إذ� كان هناك �صح يف م�صادر �ملياه �ملنتجة �أو �صعيا 

�إىل تر�صيد ��صتهاك �ملياه من �مل�صادر �الأخرى.

لر�شيد مهني ��شتمر الأكرث من ٢٠ عامًا 

منح » �أبوعمر« جائزة �لتميز يف �لقطاع �لبحري �سمن حفل جو�ئز ماري تامي �ستاندرد �ل�سنوي
 •• اأبوظبي: رم�ضان عطا

����ص���م���ن ح���ف���ل ج�����و�ئ�����ز »م���������اري ت���امي 
يعد  و�ل��ذي  �ل�صنوي،   »2017 �صتاندرد 
�حل�صور  ذ�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أب�����رز  �أح����د 
�ل�����دويل و�مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة يف جمال 
تكرمي �ملوؤ�ص�صات و�ل�صخ�صيات �ملتميزة 
يف �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري، مت �الإع����ان عن 
منح �ملهند�س عمر �أبوعمر، رئي�س �إد�رة 
�خلليج  �صركة  يف  �لبحرية  �لعمليات 
تامي  »ماري  للماحة جائزة  �لقاب�صة 
�لعام،  ل��ه��ذ�  �ملتميز«  ل���اأد�ء  �صتاندرد 
جمال  يف  �ملتميزة  الإجن���از�ت���ه  ت��ق��دي��ر�ً 
�ملنا�صبة  وب���ه���ذه  �ل���ب���ح���ري.   �ل��ق��ط��اع 
ع��لَ��ق �مل��ه��ن��د���س ع��م��ر �أب���وع���م���ر، رئي�س 
�صركة  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  
�إن  ق��ائ��ًا:  �لقاب�صة  للماحة  �خلليج 
عليها  �أح�صل  �لتي  و�جلو�ئز  �لتقدير 
�إمنا هي ثمرة جلهود كافة �الأ�صخا�س 
و�لفرق �لذي عملت معهم من �إد�ريني 
م�صريتي  ط��و�ل  وقباطنة  ومهند�صني 
�ملهنية، �لتي بد�أتها من فل�صطني حيث 
فيها  �أكملت  �لتي  �لرنويج  �إىل  ول��دت، 
�ملهني  ع��م��ل��ي  وب�����د�أت  �ل��ع��ايل  تعليمي 
دولة  �إىل  و�صواًل  �لبحري؛  �لقطاع  يف 
�إليها يف  �نتقلت  �ل��ت��ي  ودب���ي  �الإم����ار�ت 

�لعام 2005 لتفتح يل �الآفاق �لكبرية 
�لبحري  �لقطاع  بتطوير  للم�صاهمة 
�أع����رب لدولة  �مل��ن��ا���ص��ب��ة  ف��ي��ه��ا، وب���ه���ذه 
���ص��ع��ب��اً وق���ي���ادة ع���ن �صكري  �الإم��������ار�ت 
�أبوعمر:  و�أ�صاف  �لكبريين.  و�متناين 
�لتي  �ل��ط��وي��ل��ة  �ملهنية  م�صريتي  ع��رب 
ومع  �لعمل  مو�قع  كافة  يف  بها  عملت 

�ملتخ�ص�صة  �ملوؤ�ص�صات  �أن����و�ع  خمتلف 
من  �لعديد  يف  �لبحرية  �خل��دم��ات  يف 
�صركة  يف  جتربتي  متثل  �ل��ع��امل،  دول 
حمطة  �لقاب�صة«  للماحة  »�خل��ل��ي��ج 
�إذ  و�الإد�ري،  �مل��ه��ن��ي  �أد�ئ����ي  يف  خ��ا���ص��ة 
حظيت بفر�صة �لعمل مع فريق قيادي 
متميز، ومتكّنا من حتقيق ق�صة جناح 

��صتثنائية يف جمال �خلدمات �لبحرية. 
جدير بالذكر �أن �ملهند�س عمر �أبوعمر 
�لفريدة  �ملاحية  �لكفاء�ت  من  يعترب 
�لتقنية  �خل������ربة  ب����ني  ج��م��ع��ت  �ل���ت���ي 
و�لهند�صية �لكبرية من جهة، و�خلربة 
�لعمليات  يف  و�الإد�ري������������ة  �ل���ق���ي���ادي���ة 
�لتجارية  �لفر�س  وتطوير  �لت�صغيلية 

�لبحري  �ل��ق��ط��اع  يف  �مل������و�رد  وت��ن��م��ي��ة 
�أخ��رى. وقد ��صتفاد من هذ�  من جهة 
�لعديد  ت��ط��وي��ر  يف  �ل��ك��ب��ري  �ل��ر���ص��ي��د 
و�مل�صروعات  �مل���اح���ي���ة  �مل���ع���اي���ري  م���ن 
�لتجارية على حد �صو�ء؛ فعلى �صعيد 
ممن  كان  و�لهند�صية  �لتقنية  �خل��ربة 
“�صحارى”  معيار  تطوير  يف  �صاركو� 
�لبحار  يف  �لعاملة  �ل�صفن  ملو��صفات 
�صاهم يف تعميم وتطبيق  �لد�فئة، كما 
مو��صفات �ل�صامة و�الأمان �خلليجية 
للمعاهد�ت  �خل��ا���ص��ع��ة  غ���ري  ل��ل�����ص��ف��ن 
�لدولية، وله دور كبري يف تطبيق �لكود 
نوعه  م��ن  �الأول  لليخوت،  �الإم���ار�ت���ي 
�ل��ف��اخ��رة وقو�رب  ل��ل��ق��و�رب  �ل��ع��امل  يف 
�لنزهة، وهو �أحد �أع�صاء �للجنة �لفنية 
�الإمار�تي.  �لبحري  �لقانون  لتطوير 
لعب  و�الإد�ري  �لقيادي  �ل�صعيد  وعلى 
�الإمار�ت  هيئة  تاأ�صي�س  يف  ف��ّع��ااًل  دور�ً 
للت�صنيف، كاأول هيئة ت�صنيف عربية، 
لهيئة  �الإقليمي  �ملدير  من�صب  و�صغل 
DNV يف  �ل���رنوي���ج���ي���ة  �ل��ت�����ص��ن��ي��ف 
�لهندية،  و�ل���ق���ارة  و�الأو����ص���ط  �ل�����ص��رق 
على  و�الإ�صر�ف  �الأعمال  بتطوير  وقام 
للعديد  عماقة  بحرية  م�صاريع  بناء 
�ل�صرق  منطقة  يف  �ل�صفن  م��اك  م��ن 

�الأو�صط و�لهند.

�أبوغز�له يف حمافظة �إربد ��شتمر�رً� لنهج �ملجموعة يف �لتو�شع يف خدماتها يف �ململكة و�لعامل

   �تفاقية تعاون مع بلدية �ربد �لكربى        
رعاية حفل تكرمي �لطلبة �ملتميزين يف مبادرة »ن�شمي متميز« يف �ملز�ر �ل�شمايل

معر�ش �لنخبة 2017 يكرم رعاته ود�عميه 
�لذي تقدمه �ملوؤ�ص�صات �ملعنية يف �لدولة 
بدعم �مل�صاريع. و�أكد �ملويجعي �أن غرفة 
عجمان وجمل�س �صيد�ت �أعمال عجمان 
�ل��ت��اب��ع ل��ه��ا ل���ن ي���دخ���ر� ج��ه��د� يف دعم 
وذل����ك يف ظل  �الأع���م���ال  ور�ئ������د�ت  رو�د 
�ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صديدة  �لتوجيهات 
ع�صو  �لنعيمي  ر��صد  بن  حميد  �ل�صيخ 
ومتابعة  عجمان  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
�صمو �ل�صيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 

ودعمهم �ملتو��صل لرو�د �الأعمال.
من جهتها وجهت �لدكتورة �آمنة خليفة 
�لرعاة  ل��ك��ل  �جل���زي���ل  �ل�����ص��ك��ر  ع��ل��ي  �آل 
وو���ص��ائ��ل �الإع�����ام وف��ري��ق �ل��ع��م��ل على 
�إجناح �ملعر�س.. م�صيدة بجودة �ملنتجات 
حر�س  مثمنة   .. و�مل�صاركات  �ملعرو�صة 
�لقيادة �لر�صيدة يف دولة �الإم��ار�ت على 
ل�صيد�ت  �ل��دع��م  �أن����و�ع  خمتلف  ت��وف��ري 

�الأعمال و�الأ�صر �ملنتجة.
�أعمال  ���ص��ي��د�ت  ح��ر���س جمل�س  و�أك����دت 

•• عجمان-وام:

ك���رم ���ص��ع��ادة ع��ب��د�هلل �مل��وي��ج��ع��ي رئي�س 
و�صناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�آل علي  �آمنة خليفة  و�لدكتورة  عجمان 
عجمان  �أع��م��ال  �صيد�ت  جمل�س  رئي�صة 
رئي�صة  �ل���غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
 2017 �للجنة �ملنظمة ملعر�س �لنخبة 
�ملعر�س  لفعاليات  و�ل��د�ع��م��ني  �ل��رع��اة 
وذلك خال �حلفل �لذي نظمه �ملجل�س 

يف قاعة �الإمار�ت.
�ل�صكر  �ملويجعي  عبد�هلل  �صعادة  ووج��ه 
عجمان  �أع����م����ال  ����ص���ي���د�ت  جم��ل�����س  �إىل 
ول��ك��ل م��ن ���ص��اه��م يف �إجن����اح �مل��ع��ر���س يف 
�جلهات  دور  مثمنا   .. �الأوىل  ن�صخته 
�ل���ر�ع���ي���ة و�ل���د�ع���م���ة ل��ل��م��ع��ر���س �ل���ذي 
�لوطنية  �مل�صاريع  دعم  قنو�ت  �أح��د  يعد 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة مل�صاهمتها �لكبرية 

يف �القت�صاد.
رو�د  �أن  على  برهن  �ملعر�س  �أن  و�أ�صاف 
ور�ئ��د�ت �الأعمال ق��ادرون على �ملناف�صة 
 .. عالية  ج���ودة  ذ�ت  مبتكرة  مبنتجات 
من  باال�صتفادة  �الأع��م��ال  رو�د  مطالبا 
و�لتدريب  و�ل��ت��وج��ي��ه  �ل���دع���م  ق���ن���و�ت 

ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات متنوعة 
ورو�د  �صيد�ت  ت��خ��دم  معار�س  وتنظيم 
ي���ع���زز تنمية  �الأع�����م�����ال مب����ا  ور�ئ���������د�ت 
�مل�صاريع �لوطنية وي�صب يف ��صتد�متها.

�ملو�طنة  ت���ك���رمي  �مل��ع��ر���س  خ����ال  ومت 

�ل��ب��ط��ويل يف  ل��دوره��ا  �لكميتي  ج��و�ه��ر 
�إن��ق��اذ ح��ي��اة �أح���د �ل�����ص��ائ��ق��ني.. فيما مت 
كتورة  �ل���د  �لت�صكيلية  �ل��ف��ن��ان��ة  ت��ك��رمي 
جن���اة م��ك��ي و�خل��ط��اط��ة ف��اط��م��ة �صعيد 
ومنهم  �لرعاة  تكرمي  كما مت   . �لبقايل 

•• اإربد – الفجر:

�أبوغز�له  ط���ال  �ل��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  ز�ر 
�لتي  للزيار�ت  ��صتمر�ر�  �ربد  حمافظة 
�ململكة  يف  �ملحافظات  ملختلف  ينظمها 
بهدف �لتو�صع يف �لن�صاطات و�خلدمات 
�لتي تقدمها جمموعة طال �أبوغز�له 
�ململكة،  وم����دن  يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 
بالتز�من  و�صبابها،  موؤ�ص�صاتها  خلدمة 

مع �لتو�صع يف خمتلف دول �لعامل. 
�لزيارة  خال  �أبوغز�له  �لدكتور  ووق��ع 
�إربد  بلدية  رئي�س  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية 
�ل���ك���ربى �مل��ه��ن��د���س ح�����ص��ني ب��ن��ي هاين 
تقدمي  يف  �مل���ج���م���وع���ة  م����ن  �����ص���ت���م���ر�ر� 
جماالت  يف  و�ملدينة،  للبلدية  خدماتها 
�لفكرية  و�مل��ل��ك��ي��ة  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ت��دق��ي��ق 
�اللكرتونية  و�حل�����ل�����ول  و�مل���ح���ا����ص���ب���ة 
و�الأر�صفة �الإلكرتونية وخدمات �أخرى. 
د�رة  �ل��ذي مت يف  �لتوقيع  وخ��ال حفل 
�أب��وغ��ز�ل��ه عن  �ل��دك��ت��ور  �أع���رب  �لبلدية 
�ع���ت���ز�زه وف���خ���ره ب��ال��ت��ع��اون م���ع بلدية 
�إربد، ممثلة برئي�صها �لتي يتميز بروؤية 
بعيدة �ملدى، وي�صعى �إىل مو�كبة �لتطور 
وخا�صة يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات، 
خالية  بلدية  �أول  لتكون  �مللفات  و�إد�رة 

من �الأور�ق. 
�ملهند�س  �لبلدية  رئي�س  �أك��د  من جانبه 
للدكتور  �جل����زي����ل  ����ص���ك���ره  ه�����اين  ب���ن���ي 
وللعاملني يف �ملجموعة �لذين يقدمون 

بالتعاون  �لبلدية  �أكرث معربا عن فخر 
م��ع �مل��ج��م��وع��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي تتميز يف 
م�صتوى  ع���ل���ى  �حل����ق����ول  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�ل����ع����امل ك���ك���ل، م�����ص��ي��د� ب����ال����دور �ل����ذي 
وخمتلف  �ململكة  يف  �مل��ج��م��وع��ة  ت��ق��دم��ه 
�لدكتور  وجت��ول  و�أبنائها.   موؤ�ص�صاتها، 
ه��اين يف مقر  بني  و�ملهند�س  �أب��وغ��ز�ل��ه 
�لذي  �الأر�صفة  م�صروع  وز�رو�  �لبلدية، 
وخال  �لبلدية.   م��ع  �ملجموعة  تنفذه 
�ربد  ملحافظة  �أبوغز�له  �لدكتور  زي��ارة 
يف  �ملتميزين  �لطلبة  تكرمي  حفل  رع��ى 
مبادرة »ن�صمي متميز« يف بلدية �ملز�ر يف 
لو�ء �ملز�ر �ل�صمايل. و�أعرب عن �عتز�زه 

باللقاء �لذي يجمع ب�صناع �مل�صتقبل. 
�إىل  يحتاجون  �ل�صباب  ه���وؤالء  �أن  و�ك��د 
�ه��ت��م��ام خ��ا���س يف ظ��ل �ل��ت��ط��ور �ملعريف 
مو�كبة  �إىل  �مللحة  و�حل��اج��ة  �مل��ت�����ص��ارع، 
مطلوب  �أن��ه  كما  �لتغري�ت،  ه��ذه  جميع 
منهم �لعمل بجد و�جتهاد، و�لبحث عن 

�الإبد�ع و�الخرت�ع. 
وب����ني �أن���ن���ا يف ظ���ل ق���ي���ادة م��ل��ك معريف 
ب��ام��ت��ي��از، ي��دع��و �جل��م��ي��ع �إىل �الإب�����د�ع، 
�أي  و�البتكار، �لذي ال يعترب حكر� على 
�أو على �أي ف��رد، مع ���ص��رورة عدم  دول��ة 

�لتو��صع يف �لثقة و�لطموح. 
�ل�صمايل  �مل�����ز�ر  ل����و�ء  م��ت�����ص��رف  و�أك�����د 
�أ�صا�س  �أن  على  �ل��ق��و�ق��زة  �أح��م��د  �ل�صيد 
�لتعليمية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ه��و  �الإن�����ص��ان  ب��ن��اء 
طال  جمموعة  �أن  مبينا  �ل�صغر،  منذ 

تقوم  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  �أهم  من  �أبوغز�له 
ب��ه��ذ� �ل���دور �ن��ط��اق��ا م��ن دوره كقطاع 
رديف وم�صاعد للقطاع �لعام يف حتقيق 
بالدور  م�����ص��ي��د�  �مل�����ص��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتنمية  يف  ب���ه  ي���ق���وم  �ل�����ذي  �ل����ري����ادي 

�لتعليمية و�لتطوير. 
�ل�صمايل  �مل�����ز�ر  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  و�أع�����رب 
لزيارة  ���ص��ك��ره  ع���ن  �ل�������ص���رم���ان  م��ط��ي��ع 
�ل����دك����ت����ور �أب�����وغ�����ز�ل�����ه مل��ن��ط��ق��ة �مل������ز�ر 
لبالغ يف قلوب  �أثر  لها  و�لتي  �ل�صمايل، 
�أبوغز�له  �لدكتور  لدور  �ملنطقة،  �أهايل 
يف خدمة �لوطن ودع��م طاب �لعلم يف 
ميكنهم  مبا  �لدر��صية  مر�حلهم  جميع 

من �لقيام بو�جبهم جتاه وطنهم. 
دلوع  نبيل  �ل�صيد  �مل��ب��ادرة  ووج��ه من�صق 
رعايته  على  �أب��وغ��ز�ل��ه  للدكتور  �ل�صكر 
وتنمية  رعاية  يف  �لبالغ  ودوره  للحفل، 
�لطلبة،  �أبنائنا  لدى  �البد�عية  �ملو�هب 
م�صري� �إىل �أن ذلك يج�صد روؤية م�صرقة 
ونهجا دميقر�طيا بالتو��صل مع �لطلبة 
وطنهم  خل��دم��ة  وتوجهيهم  �ملتميزين 
جم�صدين بذلك توجيهات جالة �مللك 

عبد�هلل �لثاين �بن �حل�صني. 
و�ألقى �لطفل يو�صف حمي �لدين دلوع 
�أبوغز�له،  بالدكتور  فيها  رحب  ق�صيدة 
و�جلهات  �مل���وؤ����ص�������ص���ات  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا 
�مل�صاركة يف �ملبادرة كما مت تكرمي �لطلبة 
كمبيوتر  ج��ه��از  مب��ن��ح��ه��م  �مل��ت��م��ي��زي��ن، 
حم���م���ول م���ق���دم م���ن جم��م��وع��ة طال 

�أبوغز�له، ��صتمر�ر� يف م�صرية �ملجموعة 
يف دعم �صباب �مل�صتقبل.

ومبادرة ن�صمي متميز تقوم على تدريب 
وعلمياً  �أك���ادمي���ي���اً  �مل��ت��ف��وق��ني  �ل��ط��ل��ب��ة 
وف��ك��ري��اً م��ن حم��اف��ظ��ات �ل�����ص��م��ال، من 
خال دور�ت مكثفة يف خمتلف �ملجاالت 
�حل��ي��ات��ي��ة.  و�خ��ت��ت��م��ت �ل���زي���ارة يف بلدة 
با�صتقبال  �ل���ك���ورة  ل����و�ء  يف  �الأ���ص��رف��ي��ة 

بني  ع�صرية  ووج��ه��اء  �صيوخ  م��ن  �صعبي 
ح��م��د ب�����ص��ي��اف��ة �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �أحمد 
من  �لعديد  بحث  خاله  مت  حمد،  بني 
�ملنطقة  �أبناء  يو�جهها  �لتي  �لتحديات 
�لتعليم،  وخم��رج��ات  �لتعليم،  وخا�صة 
هذه  ملو�جهة  �ملمكنة  �ملقرتحات  وبحث 
جامعية  كلية  �إن�����ص��اء  منها  �ل��ت��ح��دي��ات، 

تخدم �أبناء لو�ء �لكورة. 

�صامل  و�صعادة  و�ت�صاالت  عجمان  غرفة 
�ل��ن��ع��ي��م��ي و����ص���ع���ادة عبد�هلل  �أح���م���د  ب���ن 
�الإعامي  و�ل�����ص��ري��ك  �لنعيمي  �صعيد 
جملة �ي بزن�س ري فيو و�أخبار عجمان 

وفريق عمل �ملعر�س.
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املال والأعمال

تعيني �ميت مالهوتر� مديرً� عامًا للخدمات 
�مل�سرفية لالأفر�د يف بنك دبي �لتجاري

•• دبي –د. حممود علياء
�م��ي��ت مالهوتر�  �ل�صيد  �م�����س ع��ن تعيني  ي��وم  �ل��ت��ج��اري   دب��ي  �أع��ل��ن بنك 
من  بالعديد  �م��ي��ت  يتمتع  �ل��ب��ن��ك.  يف  �مل�صرفية  للخدمات  ع��ام��اً  م��دي��ر�ً 
�خلرب�ت يف �خلدمات �مل�صرفية حيث كان �لع�صو �ملنتدب ورئي�س جمموعة 
�خلدمات �مل�صرفية لاأفر�د لدى بنك �لهال يف �أبوظبي.  وقبل �نتقاله 
�إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �صغل �لعديد من �ملنا�صب �لقيادية يف 
يف  بنك  �صيتي  ويف  و�لهند،  وفيتنام  �صنغافورة  يف  بنك  ت�صارترد  �صتاندرد 
على  حا�صل  �ميت  و�ل��ه��ن��د.   تايلند 
بكالوريو�س من جامعة دلهي ودبلوم 
�لدر��صات �لعليا يف �إد�رة �الأعمال من 
بالهند.   �لتكنولوجيا  �إد�رة  معهد 
www. وك����ان ع�����ص��و� م��وؤ���ص�����ص��ا يف
�أكرب   ،makemytrip.com
�الإنرتنت  ع���رب  ل��ل�����ص��ف��ري��ات  وك���ال���ة 
�لتعيني.  على  تعليقه  يف  �لهند.  يف 
ل��ي��ن��در، �لرئي�س  ف���ان  ب���رين���ارد  ق���ال 
�لتجاري:  دب����ي  ل��ب��ن��ك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
لبنك  �م��ي��ت  بان�صمام  �صعد�ء  نحن 
�لتوفيق  ل��ه  ونتمنى  �ل��ت��ج��اري،  دب��ي 
�جل����دي����د  م���ن�������ص���ب���ه  و�ل�����ن�����ج�����اح يف 
ب��ه م��ن خربة  مل��ا يتمتع  وخ�����ص��و���ص��اً 
للبنك  هامة  �إ�صافة  �صي�صكل  �ميت  �أن  من  و�ث��ق��ون  نحن  و��صعة.  مهنية 

وللفريق �لقيادي فيه وخ�صو�صاً يف هذه �ملرحلة �ملهمة.

�ملحلي  �لناجت  يف  % �رتفاعا   6.7
�لإجمايل لأبوظبي خالل �لربع �لثاين 

•• اأبوظبي-وام:

�أبو ظبي خال  �رتفعت قيمة �لناجت �ملحلي �الإجمايل باالأ�صعار �جلارية الإمارة 
�لربع نف�صه من عام  %6.7 مقارنة مع  2017 بن�صبة  �لثاين من عام  �لربع 
�إىل �الرتفاع يف �لقيمة �مل�صافة لاأن�صطة �لنفطية بن�صبة  ذلك  ويعزي   .2016
�لنفطية  غري  لاأن�صطة  �مل�صافة  �لقيمة  �رتفعت  نف�صه  �لوقت  ويف   14.7%
من  �الأول  �لربع  يف   4.9% �لبالغ  �لنمو  معدل  بذلك  متبعا   3.6% بن�صبة 
تقرير مركز  ذلك يف  2016. جاء  عام  �الأول من  بالربع  2017 مقارنة  عام 
ت��ط��ور�ت �الأو�صاع  ت��ق��دي��ر�ت ه��ام��ة ح���ول  �ل���ذي ت�صمن  �أب��وظ��ب��ي  �الإح�����ص��اء- 
�أبوظبي خال �لربع �لثاين من هذ� �لعام .. حيث ت�صري  �إم��ارة  �القت�صادية يف 
�ملعطيات �لتف�صيلية �إىل �أن هناك منو� كبري� يف �الأن�صطة و�لقطاعات �القت�صادية، 
�لنفطية وغري �لنفطية. و�أرجع �لتقرير �الرتفاع يف �لقيمة �مل�صافة لاأن�صطة 
�لنفط  �أ�صعار  �رتفاع متو�صط  �إىل   14.7% بن�صبة  �جلارية  باالأ�صعار  �لنفطية 
وهو ما عو�س �النخفا�س يف �الإنتاج خال �لربع �لثاين من عام 2016 حتى 
�لقطاعات  ح�صب  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  �رتفاع  وع��ز�   .2017 �لثاين  �لربع 
بالربع  مقارنة   2017 ع��ام  من  �لثاين  �لربع  يف  �جل��اري��ة  باالأ�صعار  �ملوؤ�ص�صية 
نف�صه من عام 2016، �إىل �رتفاع �لقيمة �مل�صافة لقطاع �مل�صروعات غري �ملالية 
بن�صبة 8 %. و�رتفعت �لقيمة �مل�صافة لكل من قطاع �الأن�صطة �ملالية و�لتاأمني 
�لتو�يل، يف حني  على  و5.9%   0.2% بن�صبة  �ملعي�صية  �الأ�صر  �أن�صطة  وقطاع 
�الجتماعي  و�ل�صمان  و�ل��دف��اع  �لعامة  �الإد�رة  لقطاع  �مل�صافة  �لقيمة  �رتفعت 
�القت�صادية  و�لقطاعات  �الأن�صطة  �أن  �لتقرير  وذكر   .0.3% بن�صبة  �الإجباري 
غري �لنفطية �أ�صهمت بنحو %70.2 يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل الإمارة �أبوظبي 
باالأ�صعار �جلارية خال �لربع �لثاين من عام 2017، بينما �أ�صهمت �الأن�صطة 
و�لقطاعات �لنفطية بنحو %29.8 فقط. و�أكد �صعادة ر��صد الحج �ملن�صوري، 
رئي�س جمل�س �إد�رة مركز �الإح�صاء- �أبوظبي �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل يعد �أحد 
�أهم �ملوؤ�صر�ت �القت�صادية، �لتي ت�صاعد يف تطوير �ل�صيا�صات �القت�صادية، و�تخاذ 
ورفاهية  �الإم���ارة  م�صلحة  يخدم  مبا  �ملعيارية،  و�مل��ق��ارن��ات  �ل�صائبة  �ل��ق��ر�ر�ت 
�ملجتمع، م�صري� �إىل �أن نتائج �لربع �لثاين من عام 2017 تعك�س �صورة و��صحة 
وتدفع  كبرية  تناف�صية  ميزة  وتعطي  و��صتقر�ره  ظبي  �أب��و  �إم��ارة  �قت�صاد  لقوة 
باجتاه تعزيز جاذبيته لا�صتثمار �ملحلي و�الأجنبي. ونوه �إىل �أن �لنفط مل يعد 
�ملحرك �لوحيد القت�صاد �إمارة �أبوظبي ..ورغم �أهميته بالن�صبة القت�صاد �الإمارة 
�أن حكومة �الإمارة تتبنى ��صرت�تيجية طموحة لتنويع �لقاعدة �القت�صادية  �إال 
وم�صادر �لدخل، نظر� ملا تتعر�س له �أ�صعار �لنفط يف �الأ�صو�ق �لعاملية من تقلبات 
�صهدته  �ل��ذي  �لكبري  �لتطور  ه��ذ�  على  تعليقه  يف  �ملن�صوري  و�أ���ص��اف  ك��ب��رية. 
�لتي  �ملكثفة  �جلهود  حجم  يعك�س  ذلك  �إن  �لنفطية  غري  و�لقطاعات  �الأن�صطة 

بذلتها �إمارة �أبو ظبي يف م�صريتها �لتنموية لتنويع �لقاعدة �القت�صادية.
و�أ�صار �إىل �أن �أي قر�ءة يف و�قع و�آفاق �قت�صاد �إمارة �أبو ظبي توؤكد �أن هذ� �القت�صاد 
�أ�صو�طا بعيدة يف �لنمو و�أح��رز درجة كبرية من �لتطور و�لتنوع يف  �لذي قطع 
غ�صون فرتة ق�صرية، يتحرك من قوة �إىل قوة يف ظل توفر �إد�رة حكيمة ت�صتفيد 
من �لتجارب �ملا�صية يف �صعيها �إىل حتقيق �ال�صتغال �الأمثل للفر�س �ملتاحة. 
من جانبه �أكد �صعادة خليفة بن �صامل �ملن�صوري وكيل د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
�أبوظبي  الإم��ارة  �القت�صادي  ل��اأد�ء  �ملركبة  �ملوؤ�صر�ت  نتائج  �أن  باالإنابة  �أبوظبي 
�أد�ء �قت�صاد �الإمارة،  2017 �لتي تنفذها �لد�ئرة تظهر منو� يف  للربع �لثاين 
وذلك بف�صل �لتح�صن يف �أ�صعار �لنفط باالأ�صو�ق �لعاملية خال �لن�صف �الأول من 

عام 2017 باملقارنة مع م�صتوياتها يف �لفرتة ذ�تها من عام 2016.

�حتاد �لغرف �خلليجية ينظم ملتقى حول 
�لرثوة �حليو�نية مبوريتانيا 13 نوفمرب

•• اخلرب-وام:

تنظم �الأمانة �لعامة الحتاد غرف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
يف  �ملقبل  نوفمرب   13 يف  موريتانيا  يف  �حليو�نية  للرثوة  �ال�صتثماري  �مللتقى 
و�المناء  لا�صتثمار  �لعربية  �لهيئة  مع  بال�صر�كة  وذل��ك  نو�ك�صوط  �لعا�صمة 
وقال  �ملوريتانية.  �لبيطرة  ووز�رة  �ل�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  وغرفة  �ل��زر�ع��ي 
�أمني عام �حتاد غرف دول جمل�س �لتعاون يف ت�صريح  عبد�لرحيم ح�صن نقي 
لزيادة  م��وري��ت��ان��ي��ا  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  ت�صليط  �إىل  ي��ه��دف  �مللتقى  �إن  �أم�����س 
�إليها.. مو�صحا  �الأم��و�ل  �ال�صتثمار�ت يف �لرثوة �حليو�نية و��صتقطاب روؤو���س 
�ل��رثوة �حليو�نية  �ال�صتثمارية يف جمال  للفر�س  �صيت�صمن عر�صا  �مللتقى  �أن 
وتعاون بني عدد من �جلهات  �صر�كة  �تفاقيات  توقيع  �صيتم  و   .. يف موريتانيا 

�مل�صاركة وذلك لا�صتثمار يف جمال �لرثوة �حليو�نية.
يف  و�مل�صتثمرين  �الأع��م��ال  ورج���ال  �مل�صوؤولني  م��ن  و��صعة  م�صاركة  نقي  وت��وق��ع 
جمال �لرثوة �حليو�نية �إىل جانب عدد من �ملنظمات �لعربية و�لعاملية وممثلي 

�حتاد�ت �ملز�رعني و�القت�صاديني و�ملهتمني بقطاع �لرثوة �حليو�نية .

�أحمد بن �سعيد يفتتح موؤمتر ومعر�ش �لحتاد �لدويل للطرق 

م�ساركات متنوعة يف �ملعر�ش �مل�ساحب ملوؤمتر �لحتاد �لدويل للطرق ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا
�الحتاد  مل��وؤمت��ر  �ل�����ص��اح��ب  �مل��ع��ر���س  �صهد 
�ل�صرق  مل��ن��ط��ق��ة  �الأول  ل��ل��ط��رق  �ل�����دويل 
�نطلقت  �ل��ذي  �أفريقيا،  و�صمال  �الأو���ص��ط 
�أكتوبر وت�صتمر على   29 �الأحد  فعالياته 
م��دى ث��اث �أي���ام حتى ي��وم �ل��ث��اث��اء 31 
م�����ص��ارك��ات متنّوعة من  �أك��ت��وب��ر �جل����اري، 
���ص��رك��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات م��ن خم��ت��ل��ف بلد�ن 

�لعامل. 
�لعر�س  وم���ن�������ص���ات  �أج���ن���ح���ة  ومت�����ّي�����زت 
د�خل  م��ن  ���ص��رك��ات  م��ن  و����ص��ع��ة  مب�صاركة 
دول�����ة �الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ومن 
�أفريقيا  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة 
�أخرى  وموؤ�ص�صات  �صركات  �إىل  باالإ�صافة 
و�أ�صرت�ليا  �مل��ت��ح��دة  و�ل��والي��ات  �أورب����ا  م��ن 
وكوريا  و�ل��ي��اب��ان  و�لهند  و�ل�صني  وك��ن��د� 
�ل��دول �ملتقدمة يف  �جلنوبية وغريها من 
وو�صائل  �لتحتية  و�لبنى  �لطرق  هند�صة 
�لنقل �جلماعي و�خلدمات �لذكية وتقنيات 
�مل��ع��ل��وم��ات ال���ص��ي��م��ا ت��ل��ك �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اإد�رة 
�ملو��صات  وو���ص��ائ��ل  و���ص��ي��ان��ت��ه��ا  �ل��ط��رق 
�لعامة و�إد�رة �الأ�صول �ملتعلقة بها.  ومن 
�صركة  �ملعر�س،  يف  �مل�صاركة  �ل�صركات  بني 
 ،)AECOM( �الأم���ري���ك���ي���ة  �أي�����ك�����وم 
�أف���رع لها يف خمتلف  ب��وج��ود  �ل��ت��ي تتمتع 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ومنها  �لعام  دول 
هيئة  م��ع  �ل�صركة  ه��ذه  وتعمل  �مل��ت��ح��دة. 
ومنها  �الأ����ص���ول  �إد�رة  جم���ال  يف  �ل��ط��رق 
 Building( منذجة معلومات �الأ�صول

  .)Information Modelling
و�أرعب حممد �لقطي�صات، من�صق م�صروع 
 Project( �مل��ب��اين  م��ع��ل��وم��ات  من��ذج��ة 
بالغ  عن   ،)BIM Coordinator
�مل�صاحب  �مل��ع��ر���س  يف  للم�صاركة  ���ص��روره 
خا�صة و�أن هيئة �لطرق و�ملو��صات تنظم 
ه��ذ� �حل��دث الأول م��رة يف �ملنطقة.  ومن 
 )InfraUAV( أي يف� �إنفر� يو  �صركة 
�أو�صح ماتيا�س كر�كوف�صكي  �الأ�صكتلندية، 
باأن   )Mateusz Krakoesky(
�ل��ت�����ص��وي��ر �جلوي  �ل�����ص��رك��ة خم��ت�����ص��ة يف 
بالعملني  �ل�صلة  ذ�ت  �خل��دم��ات  وت��ق��دمي 
و�الأعمال  �مل��ع��م��اري��ة  �لهند�صة  جم���ال  يف 
�ل��ه��ن��د���ص��ي��ة و�الإن�������ص���ائ���ي���ة وغ����ريه����ا من 

و�ل�صو�رع  �لطرق  باإن�صاء  �ملتعلقة  �الأعمال 
و�الأنفاق و�جل�صور و�أعمال �لبنى �لتحتية 
تنتج  كر�كوف�صكي:  وق��ال  ع��ام��ة.   ب�صورة 
�لطائر�ت  م��ن  خمتلفة  �أن���و�ع���ا  �ل�����ص��رك��ة 
�مل�����������ص�����رّية ال����ص���ت���خ���د�م���ه���ا يف جم�����االت 
م��ت��ن��وع��ة ت��ت��ع��ل��ق مب��خ��ت��ل��ف �الأع�����م�����ال يف 
�صركتهم  ب����اأن  و�أك�����د  �لتحتية.”  �ل��ب��ن��ى 
ت��ع��م��ل م��ع ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل���و�����ص���ات يف 
�ملرورية  باالأنظمة  تتعلق  تقنية  جم��االت 
 Intelligence Traffic( �لذكية 
Systems(.  فيما قدمت �صركة حلول 
�ملتعلقة  منتجاتها  بع�س  ب��دب��ي  �الأم��اك��ن 
و�ملو��صات، حيث  �لطرق  بخدمات هيئة 
�لت�صويق  م��دي��ر  يو�صف،  ك��ال  �صمر  ق��ال��ت 

نقدمها  �لتي  �خلدمات  من  �إن  بال�صركة: 
خ����ال جم����ال ع��م��ل��ن��ا م���ع ه��ي��ئ��ة �لطرق 
و�ملو��صات؛ �أجهزة تتبع �ملركبات بغر�س 
الأوز�ن  ُبعد  ع��ن  قيا�س  و�أج��ه��زة  �مل��ر�ق��ب��ة، 
وكذلك  �صريها،  خ��ال  �ل�صاحنات  و�أب��ع��اد 
نظام �إنفيبو” INVIPO “ وهو يعمل 
م�صادر  ع��دة  م��ن  �مل��ع��ل��وم��ات  جتميع  على 
�مل���روري���ة  ب��ال��ط��رق و�حل���رك���ة  ذ�ت ���ص��ل��ة 
يف دب����ي وحت��م��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى م��ن�����ص��ة و�ح����دة 
�أي��دي �ملعنيني يف �لهيئة  بحيث تكون بني 
�ملنا�صبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  لت�صاعدهم 
يف هذ� �ملجال، �إذ �أن هذه  �ملعلومات تكون 
خمت�صرة ومكثفة.  وحازت �حلافلة �لذكية 
ذ�تية �لقيادة، �لتي عر�صتها �صركة ديجي 

روب��ون��ك�����س، ح��ي��ز� ك��ب��ري� م��ن �هتمام زو�ر 
�ملعر�س، �مل�صاحب ملوؤمتر �الحتاد �لدويل 
�الأو�صط  �ل�����ص��رق  ملنطقة  �الأول  ل��ل��ط��رق 
حتت  �أم�س  �نطلق  �لذي  �أفريقيا،  و�صمال 
للقرن  �ل��ط��رق  الن�صيابية  )ح��ل��ول  �صعار 
�لتجاري �لعاملي، كما  دبي  مركز  يف   ،)21
حيث  �ملعر�س،  م��ن  متميز�  موقعا  ح��ازت 
تو�صطته، جاذبة �إليها �لزو�ر، بجو�ر جناح 
هيئة �لطرق و�ملو��صات، �لذي عرب عما 
و�ملو��صات،  �لطرق  لهيئة  �مل�صرق  �لوجه 
وتكنولوجي  �إد�ري  تطور  من  حازته  وم��ا 
و�ملو��صات  �ل��ط��رق  م�����ص��روع��ات  �أف�����رزت 
�ل��ت��ي ت��ع��د م���ن �أف�����ص��ل �مل�����ص��روع��ات على 

م�صتوى �لعامل. 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �حل���ط���اب  ب����ال  وق����ال 
ل��ل�����ص��رك��ة: ه���ذه �ل�����ص��رك��ة �ل��وط��ن��ي��ة، �لتي 
�لعامل،  يف  �صائق  دون  حافلة  �أول  �صنعت 
�لعاملية  �ل�����ص��رك��ات  م��ن��اف�����ص��ة  �إىل  ت��ه��دف 
نتخ�ص�س  ح���ي���ث  �ل�����ك�����ربى،  �الأج���ن���ب���ي���ة 
ب��االب��ت��ك��ار، وب��ا���ص��ت��خ��د�م وت��ط��وي��ر، �أحدث 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  �إل��ي��ه  تو�صلت  م��ا 
يف �ل��ع��امل. و�أ���ص��اف: م��ن �أه���د�ف �صركتنا 
�لتكنولوجيا  ت���وط���ني  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�حل���دي���ث���ة، ون�������ص���ر ث��ق��اف��ت��ه��ا ب����ني �أف������ر�د 
�خلدمات،  ب��ت��ق��دمي  نكتفي  وال  �مل��ج��ت��م��ع، 
من  �ملجتمعية،  بامل�صوؤولية  ن�صعر  فنحن 
حيث ن�صر مفاهيم �البتكار و�لتكنولوجيا 

�حلديثة، و��صتخد�مها وتطويرها.

ومقرها و��صنطن، تدعمها �صبكة مكاتب 
�إقليمية يف جميع �أنحاء �لعامل، كما يخدم 
�الحتاد �لدويل للطرق �صبكة من �الأع�صاء 
من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س لي�صم 
يف ع�صويته �أكرث من 115 دولة. ويعمل 
�الحت����اد �ل����دويل ل��ل��ط��رق م��ع �لقطاعني 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س م��ن �أج���ل �ل��ت��ع��رف على 
�آخر �مل�صتجد�ت �لتقنية و�لعلمية �ملتعلقة 
بتطوير �صبكات �لطرق �حلديثة و�أنظمة 
�ل��ن��ق��ل �ل���ربي���ة وم���ر�ق���ب���ة ح���رك���ة �مل����رور 
�ل�صامة  وت�صجيع  وتعزيز  �لطرق،  على 
ودعم  وت�صجيع  �ل���ط���رق،  ع��ل��ى  �مل���روري���ة 
تطبيق م�صاريع وبر�مج �قت�صادية وبيئية 
لتح�صني وتو�صيع �صبكات �لطرق، وتوفري 
�ملتعلقة  و�لتدريبية  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 
و�لنقل  �لطرق  �صبكات  و�صيانة  بتطوير 
�ل����ربي، و�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل����رب�ت مع 
�ملوؤ�ص�صات �لدولية، وتعزيز م�صاعي جلان 

�لطرق �لوطنية و�الإقليمية �لقائمة. 
ك��م��ا ي��ع��م��ل �الحت����اد ع��ل��ى ج��م��ع وترتيب 
و�لتقنية  �الإح���������ص����ائ����ي����ة  �ل����ب����ي����ان����ات 
�ل�صلة،  ذ�ت  وغ����ريه����ا  و�الق���ت�������ص���ادي���ة 
و�ملتعلقة بتح�صني نظم ومعايري �لطرق، 
�لفنية،  �مل��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة 
�لطرق  باأنظمة  �ملتعلقة  �لبحوث  ودع��م 
ليكون  و�الإقليمي،  �ملحلي  �ل�صعيد  على 
بذلك منرب�ً عاملياً لتبادل �حللول �ملمكنة 
وفق �أف�صل �ملمار�صات و�ملعايري �لعاملية يف 

هذ� �ملجال.

•• دبي-وام:

حتت رعاية �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��صد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
�ل�صيخ  �صمو  �ف��ت��ت��ح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�س 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د 
ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي 
طري�ن �الإمار�ت، �أعمال موؤمتر ومعر�س 
ملنطقة  �الأول  ل��ل��ط��رق  �ل����دويل  �الحت����اد 
حتت  �أفريقيا،  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق 
للقرن  �ل��ط��رق  الن�صيابية  “حلول  �صعار 
�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  وذل����ك   ،“  21
خال  متحدث   200 مب�صاركة  �لعاملي، 
50 جل�صة، فيما ي�صارك يف �ملعر�س �لذي 
مربع،  م��رت  �آالف   3 م�صاحة  ع��ل��ى  ي��ق��ام 

�أكرث من 70 عار�صاً.
ح�صر حفل �فتتاح �ملوؤمتر �لذي ت�صت�صيفه 
هيئة �لطرق و�ملو��صات، معايل �لدكتور 
عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير 
عبد�هلل  ومعايل  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
�الحت����اد  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل���ق���ب���ل، 
�لطاير،  مطر  و���ص��ع��ادة  للطرق،  �ل���دويل 
�ل��ع��ام ورئ��ي�����س جم��ل�����س �ملديرين  �مل��دي��ر 
يف هيئة �لطرق و�مل��و����ص��ات، وع��دد من 
�حلكومية  و�ل���دو�ئ���ر  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��دي��ري 

وممثلي حكومات دول �ملنطقة.
وخال كلمته، قال معايل عبد�هلل �ملقبل: 
“�إن �الحتاد �لدويل للطرق �لذي تاأ�ص�س 
عام 1948، الإعادة بناء �لطرق يف �أوروبا 

يهدف  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �عقاب  يف 
�لتنقل  و���ص��ه��ول��ة  ���ص��ام��ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
و�ل��ت��ج��ارة، وت��وث��ي��ق �ل��ع��اق��ة ب��ني تطور 
يف  و�مل�صاهمة  �لعاملي،  و�القت�صاد  �لطرق 

ت�صهيل مهام �ملعنيني يف جمال �لنقل«.
و�أ�صار �ملقبل �إىل �أن �الحتاد قام بتاأ�صي�س 
�ملهند�صني  وت���اأه���ي���ل  مل�����ص��اع��دة  ب���رن���ام���ج 
و�ل��ف��ن��ي��ني، وت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م وزي����ادة 
حت�صيلهم �لعلمي، حيث مت تدريب �أكرث 
118 دول��ة يف  1400 مهند�س من  من 
جمال �لطرق، كما يقدم �الحتاد خدمات 
�ملوؤ�ص�صات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  وم��ه��ن��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
�حلكومية و�خلا�صة حول �لعامل، ويقوم 
ك��ذل��ك ب��ت��وف��ري �خل����رب�ء و�مل��خ��ت�����ص��ني يف 
باآر�ئهم  للم�صاهمة  �ل���دول  م��ن  �ل��ع��دي��د 
وخرب�تهم يف جمال �خلدمات �ال�صت�صارية 

و�الن�صاء�ت �ملدنية و�لنقل وغريها.
وقال “ من �ملتوقع �أن ت�صل ن�صبة �ملركبات 
قر�بة   ،2030 ع����ام  يف  �ل���ق���ي���ادة  ذ�ت���ي���ة 
�أن  علينا  يفر�س  �لتحول  وه��ذ�   ،15%
خمتلف  من  جمهزة  �لطرق  �صبكة  تكون 
�جلو�نب �لفنية و�لتقنية لتحقيق ذلك” 
..م��وؤك��د�ً �أن �الحت��اد �ل��دويل للطرق مبا 
لدية من خرب�ء وم�صت�صارين، هو �لوحيد 

�لقادر على مو�كبة هذه �ملتغري�ت.
خلادم  بالتهنئة  كلمته  يف  �ملقبل  وت��ق��ّدم 
�حل��رم��ني �ل�����ص��ري��ف��ني �مل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
عبد�لعزيز �آل �صعود عاهل �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية ، و�صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري 

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، ويل  ب��ن  �صلمان  ب��ن  حممد 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  �لعهد 
�لدفاع �ل�صعودي، مبنا�صبة �إطاق م�صروع 
�لعماق �لذي يلبي �لتطلعات  نيوم”   “
�ململكة  بتحول   2030 لروؤية  �لطموحة 
خمتلف  يف  ر�ئ��������د،  ع����امل����ي  من��������وذٍج  �إىل 
ج��و�ن��ب �حل��ي��اة. و�أ���ص��اد �أن��ط��وين فوك�س، 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �ل�صابق يف  �لنقل  وزي��ر 
�ملوؤمتر،  يف  �لرئي�س  �ملتحدث  �المريكية، 
�لطرق يف  ل�صبكة  �لتحتية  �لبنية  بتطور 
دولة �المار�ت، �لتي تعد منوذجاً يحتذى 
ب���ه م���ن ح��ي��ث �جل������ودة وح���ل���ول �لربط 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة مل��خ��ت��ل��ف �مل���ن���اط���ق ����ص���و�ء عرب 
�لد�خلية،  �ل��ط��رق  �و  �ل�صريعة  �ل��ط��رق 
�إ�صافة �إىل تبنى �البتكار و�حللول �لذكية 
..موؤكد�ً  �ل�صكان  تنقل  عملية  ت�صهيل  يف 
يف  �ل��ع��امل��ي��ة  للتناف�صية  م��وؤه��ل��ة  دب���ي  �أن 
جمال �لطرق و�لنقل وذلك بف�صل تبّني 

�لتحول نحو �ملدينة �الأذكى عاملياً.
 وقال فوك�س: تو�جه حركة تنقل �ل�صكان 
21 خم�صة حت���دي���ات، هي  �ل����  �ل��ق��رن  يف 
وحركة  ل��ل�����ص��ك��ان،  �ل�����ص��خ�����ص��ي  �ل��ت��ن��ق��ل 
و�لتغيري  �مل�������دن،  ب����ني  �ل��ب�����ص��ائ��ع  ن���ق���ل 
�لتحتية،  �لبنية  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه  �مل��ن��اخ��ي 
وتاأثري�تها  �لتكنولوجيا  و��صتخد�مات 
�الإيجابية و�ل�صلبية، و�حلوكمة يف �عتماد 

و�صع حلول �الزدحامات. 
لهذه  �حللول  و�صع  �أن  �ملتحدث  و�أو���ص��ح 
�تخاذ  �ل�صجاعة يف  �إىل  �لتحديات يحتاج 

ق����ر�ر ت��وف��ري �مل�����ص��اح��ات �خل�����ص��ر�ء �لتي 
و��صتخد�م  �مل�����ص��ي  ع��ل��ى  �ل�����ص��ك��ان  ت�صجع 
و���ص��ائ��ل م��و����ص��ات ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف 
�لتنقل و�لذهاب للعمل، وكذلك توظيف 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة يف ح��رك��ة تنقل 
�ل�صلبية  تاأثري�تها  م��ن  و�حل��د  �ل�صكان، 
�لقيادة،  �ث��ن��اء  �ل��ه��و�ت��ف  ����ص��ت��خ��د�م  مثل 
�الأخ����ط����اء  �أن  �ل����در������ص����ات  ت�����ص��ري  ح���ي���ث 
من   90% ع����ن  م�������ص���وؤول���ة  �ل���ب�������ص���ري���ة 

�حلو�دث �ملرورية يف �أمريكا.
بعد ذلك، قام �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد 
�آل مكتوم، ير�فقه معايل عبد�هلل �ملقبل، 
�ملوؤ�ص�صات  بتكرمي  �لطاير،  مطر  و�صعادة 
كّرم  كما  للموؤمتر،  �ل��ر�ع��ي��ة  و�ل�����ص��رك��ات 
يف  �ل�صابق  �لنقل  وزي���ر  فوك�س  �أن��ط��وين 
�مل��ت��ح��دة �الم��ري��ك��ي��ة، �ملتحدث  �ل���والي���ات 

�لرئي�س يف �ملوؤمتر.
هيئة  رئي�س  �صمو  ق��ام  �ل��ت��ك��رمي،  وع��ق��ب 
�مل����دين �ل��رئ��ي�����س �الأعلى  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي 
بافتتاح  �الإم�����������ار�ت  ط������ري�ن  مل��ج��م��وع��ة 
ي�صم  و�لذي  للموؤمتر  �مل�صاحب  �ملعر�س 
تقدم  دول��ة،   50 عار�صة من  �صركة   70
فيه �أحدث ما تو�صلت له �لتكنولوجيا يف 
�لطرق،  �صبكات  وت�صغيل  ت�صميم  جم��ال 
�لنقل  ه��ن��د���ص��ة  �الب���ت���ك���ار�ت يف  و�أح������دث 

و�ملدن �لذكية و�ملركبات ذ�تية �لقيادة.
�أن �الحت���اد �لدويل    جت��در �الإ���ص��ارة �إىل 
عريقة  عاملية  منظمة  هو   IRF للطرق 
 1948 ع��ام  منذ  تاأ�ص�صت  ربحية،  وغ��ري 
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املال والأعمال

�ختتام �لدورة �لتدريبية لربنامج �مل�سوؤولية �ملجتمعية وفر�ش �لأعمال �لعاملية 

�آليات  باأثر فوري عرب  �الإدر�ك��ي للطاب 
ب��رن��ام��ج فر�س  �ل���ق���در�ت .. وق����دم  ب��ن��اء 
�الطاع  فر�صة  لل�صباب  �لعاملية  �الأعمال 
مهار�ت  تنمية  و�صبل  �لعمل  على خيار�ت 

ريادة �الأعمال.
وذكر �ملري �أن �لدورة �أ�صافت مو�د جديدة 
مثل: ��صرت�تيجيات �لت�صويق و�لتخطيط 
�ملايل ليتمكن �لطاب من تقدمي خطط 

•• دبي-وام:

�ختتمت موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية 
�مل�����ص��اري��ع �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة �إح���دى 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  دب��ي  �قت�صادية  موؤ�ص�صات 
جمموعة �الأهلي �لقاب�صة �لدورة �ل� 12 
�ملجتمعية  �مل�صوؤولية  تطبيق  برنامج  من 
�الأعمال  ل��رو�د  �لعاملية  �الأع��م��ال  وفر�س 
و�لر�غبني يف دخول عامل �مل�صاريع. هدفت 
�لدورة �لتي �صارك فيها ما يزيد عن 30 
من رو�د �الأعمال �إىل توعية �الأفر�د حول 
�ل�صباب  وت��ث��ق��ف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 

وتنمية مهار�تهم بريادة �الأعمال.
�لريادية  �مل�صاريع  من  �لربنامج  ويعترب 
ر��صد  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  نظمتها  �ل��ت��ي 
و�ملتو�صطة  �ل�����ص��غ��رية  �مل�����ص��اري��ع  لتنمية 
�لقاب�صة  �الأهلي  جمموعة  مع  بالتعاون 
لتطوير وتعزيز �لوعي باأن�صطة �مل�صوؤولية 
من  و�ل�صركات  �لطاب  بني  �الجتماعية 
خال ور�س عمل تفاعلية على مد�ر ��صبوع 
ل��ب��ن��اء ق����در�ت �ل�����ص��ب��اب وحت��ف��ي��زه��م على 
�لبدء مب�صاريع جمتمعية مبتكرة و�ر�صاد 
مبادر�ت  ت��ط��وي��ر  بكيفية  �الأع���م���ال  رو�د 

�يجابي  ب�صكل  ت�صاهم  جمتمعياً  م�صوؤولة 
يف حل ق�صايا وم�صاكل يف �ملجتمع. وقال 
�لتنفيذي  �ملدير  نائب  �مل��ري  مطر  �صعيد 
�مل�صاريع  ملوؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية 
يهدف  �لربنامج  �ن  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
�إىل  �ملبتكرة  �مل�صاركني  �أفكار  حتويل  �إىل 
بعد  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  حقيقية  م�صاريع 
حيث  �ملتو��صل  �ل��ت��دري��ب  م��ن  �صهر  م��دة 
�لريادة  �أيدي خرب�ء يف  مت تدريبهم على 
�أف�صل  ع���ر����س  خ�����ال  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ملجتمعية  و�مل�صوؤولية  �ل��ري��ادة  ممار�صات 

�ملحلية و�لعاملية. 
�ن��ه مت��ت مناق�صة جمموعة من  و�أو���ص��ح 
مثال:  �الأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ملهمة  �ملو��صيع 
م��ف��ه��وم �الإب�����د�ع و�الب��ت��ك��ار �إع����د�د منوذج 
�ل��ع��م��ل �الب��ت��ك��اري وم���ه���ار�ت ب��ن��اء �لفرق 
�الجتماعي  �ل��ت��و����ص��ل  ق���ن���و�ت  و�أه���م���ي���ة 
وحقوق �مللكية �لفكرية ومهار�ت �لعر�س 

�لفعالة.
و�أ���ص��اف �مل��ري ن�صعى من خ��ال �لرب�مج 
ممار�صة  وتعزيز  تطوير  �إىل  �لتجريبية 
و�لتوعية  �الجتماعية  �مل�صوؤولية  �أن�صطة 
�مل���م���ار����ص���ني ورف�����ع م�����ص��ت��وى �لفهم  ب���ني 

م�صاريع فعالة ويتم تقيمها من قبل جلنة 
�لتحكيم ..م�صري� �إىل �أن �لربنامج ي�صمل 
�لكربى  لل�صركات  �ل���زي���ار�ت  م��ن  ج���دول 
بهدف �الطاع على �أف�صل �ملمار�صات �إىل 
جانب ذلك �صيتم �لرتكيز على دور �صبكات 
�لتو��صل و�آلية �لتفاعل فيها مع �أ�صحاب 

�خلرب�ت و�ملهتمني يف عامل �الأعمال.
�لتنفيذي  �لرئي�س  وقال حممد �خلما�س 
“�أعلن   : �ل��ق��اب�����ص��ة  �الأه����ل����ي  مل��ج��م��وع��ة 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب 
�ل����دول����ة ح��ف��ظ��ه �هلل  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  �َل 
ثقافة  ل���ت���ع���زي���ز  �لعطاء”  “�صنة  ع����ن 
 .. ل��ل��م��ج��ت��م��ع  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���ط���اء  روح 
�الجتماعية  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  ق�����ص��م  يف  ون��ح��ن 
ع�صر  �لثالث  �لربنامج  باإقامة  فخورين 
كمجتمع  علينا   .. �الجتماعية  للم�صاريع 
�مل�صوؤولية  يف  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  بعمق  فهم 
تبني  مبو��صلة  ونت�صرف   .. �الجتماعية 
دولة  ويف  ع��ام  ب�صكل  �ملنطقة  يف  �مل��ه��ار�ت 
خا�س  ب�صكل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
كان  �ل��ق��اب�����ص��ة  �الأه����ل����ي  وجم���م���وع���ة   ..
ل��ه��ا �الم��ت��ي��از يف ����ص��ت��ث��م��ار ���ص��ب��اب �لعرب 
ر�أينا كيف  و�لعامل الأك��رث من عقد ولقد 

�ن �مل�صاريع �الجتماعية هي �أد�ة فعالة يف 
متكني �ل�صباب من �لتغيري �الإيجابي على 
لفر�س  �مل��ق��دم��ني  م��ن  ل��ي��ك��ون��و�  �ملجتمع 
و�مل�صوؤولية  �الأع���م���ال  يف  وق����ادة  �الأع���م���ال 

�الجتماعية.
ل��ي��ن��ا �حل��������ور�ين م����دي����رة ق�صم  وق����ال����ت 
جمموعة  يف  �الج���ت���م���اع���ي���ة  �مل�������ص���وؤول���ي���ة 
مع  �ل�صر�كة  ي�صعدنا  �لقاب�صة:  �الأه��ل��ي 
موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع 
من  متكننا  و�ل��ت��ي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
و�خلا�س  �ل��ع��ام  �لتعليم  قطاع  جنمع  �أن 
و�أفكار جديدة  م�صاريع جديدة  يف فر�س 
م�صتقبل  �صبابنا  وم��ن��ح  ج��دي��دة  وح��ل��ول 
هذ�  يف  �مل�صاركني  �ن  �ىل  م�صرية  �أف�صل. 
تطوير  يف  �مل��ع��رف��ة  يكت�صبون  �ل��ربن��ام��ج 
ممار�صة  وك��ي��ف��ي��ة  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �الأه�������د�ف 
�الجتماعية  بامل�صوؤولية  �خلا�صة  �الأعمال 
يف �الإم���ار�ت و�ل��ع��امل وع��دة م��ه��ار�ت منها 
�ال�صرت�تيجية �ملالية و�لتخطيط وتقييم 
و�الإب����د�ع.  و�الب��ت��ك��ار  �الجتماعية  �الأث����ار 
و�أبدت تطلعها �إىل تطوير وحتويل �أفكار 
�الجتماعية  �مل�صاريع  يف  �مل�صاركة  �لفرق 
�إىل خطط �أعمال يف �ل�صهرين �لقادمني.

يف �إطار �شعيها لتعزيز �لوعي باأهمية �حلفاظ على �لطاقة ودعم �جلهود �ملبذولة لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة

حملة »�بت�سم عند 24 درجة«  لـ»�إمباور« حتقق وفور�ت بن�سبة 5.4 % يف ��ستهالك طاقة تربيد �ملناطق
وقال �أحمد بن �صعفار، �لرئي�س �لتنفيذي 
ب��االإع��ان ع��ن حتقيق  الإم��ب��اور: نفخر 
24 درجة” نتائج  “�إبت�صم عند  حملتنا 
ن�صبتها  بلغت  وف���ور�ت  مم��ت��ازة متثل يف 
تربيد  ط���اق���ة  ����ص��ت��ه��اك  يف   5.4%
�الإيجابية  �لفعل  ردود  ودفعتنا  �ملناطق. 
و�الإقبال على هذه �حلملة �إىل مو��صلة 
�لرب�مج  م���ن  �مل���زي���د  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر 
و�ملبادر�ت �لتي ميكن �أن ت�صاعد يف جعل 
على  باأهمية �حلفاظ  وعياً  �أكرث  �لنا�س 
يكون  �أن  ل��ذل��ك  وك��ي��ف ميكن  �ل��ط��اق��ة، 
ل��ه دور ه��ام وف��ع��ال يف حت��رك دب��ي نحو 

حتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة.
و�أكد �صعادته �أن عماء �إمباور هم ركيزة 
هذه �ملبادر�ت، حيث توفر �ل�صركة خدمة 

•• دبي-الفجر:

الأنظمة  �الإم���������ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أع���ل���ن���ت 
مزود  �أكرب  “�إمباور”،  �ملركزي  �لتربيد 
عن  �لعامل،  يف  �ملناطق  تربيد  خلدمات 
حملتها  من  �لعام  ه��ذ�  لن�صخة  �لنتائج 
حققت  �لتي  درجة”،   24 عند  “�إبت�صم 
��صتهاك  يف   5.4% بن�صبة  وف����ور�ت 
�حلملة،  وهدفت  �ملناطق.  تربيد  طاقة 
�ل��ت��ي �إم���ت���دت مل���دة �أرب���ع���ة �أ���ص��ه��ر خال 
ب�صاأن  �لوعي  زي��ادة  �إىل  �ل�صيف،  ف�صل 
�لتحرك نحو حتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة 

و�أهمية �حلفاظ على �لطاقة.
 24 ع��ن��د  “�إبت�صم  ح��م��ل��ة  �إط�����اق  ومت 
�ملا�صي  حزير�ن  يونيو  �صهر  درجة” يف 

�إر�صاد �أ�صحاب �ملنازل �إىل �أف�صل  بهدف 
�حللول لرت�صيد ��صتهاك طاقة تربيد 
�لهو�ء  مكيفات  �صبط  و�صرورة  �ملناطق 
ع��ل��ى درج����ة 24 م��ئ��وي��ة ل��ل��م�����ص��اع��دة يف 
�لطاقة.  وتوفري  �الإ�صتهاك  تخفي�س 
وت��اأت��ي ه���ذه �حل��م��ل��ة مت��ا���ص��ي��اً م��ع روؤية 
ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل 
“رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س 
�لتنمية  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �هلل”، 
�لكربون  �نبعاثات  وخف�س  �مل�صتد�مة 
يف �الإم�����ارة وف��ق��اً خل��ط��ة دب���ي 2021، 
�لتي تهدف �إىل حتويل دبي �إىل مدينة 
�ل�صحة  حيث  من  بيئياً  متكاملة  ذكية 

و�لنظافة و�ال�صتد�مة. 

ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق ذ�ت ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة مع 
�أعلى  وتطبيق  �لبيئية  �لق�صايا  مر�عاة 
و�لتطوير  و�ال�صتد�مة  �الأم���ان  معايري 
�مل�صتمر خلدماتها و��صتحد�ث منظومات 
�لتربيد  تكنولوجيا  لتطوير  مبتكرة 
هو  �ل�صركة  �إليه  ت�صعى  فما  وتطبيقها، 

�صعادة عمائها باخلدمة �ملقدمة لهم.
وت��ق��دم ���ص��رك��ة �إم���ب���اور خ��دم��ات تربيد 
م���ن���اط���ق ����ص���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد من 
�مل�����ص��اري��ع �ل����ب����ارزة يف �إم������ارة دب����ي مثل 
بيت�س  ج�����م�����ري�  ج�����م�����ري�،  جم����م����وع����ة 
�لعاملي،  �مل����ايل  دب���ي  ري��زي��دن�����س، م��رك��ز 
�لطبية،  دب��ي  مدينة  �لتجاري،  �خلليج 
نخلة جمري�،  ج��م��ري�،  ب��ح��ري�ت  �أب����ر�ج 
مول،  بطوطة  �ب��ن  ج��اردن��ز،  دي�صكفري 

�لعاملية  �مل��ن��ط��ق��ة  للت�صميم،  دب���ي  ح��ي 
لاإنتاج �الإعامي وغريها. 

�أبوظبي لالأور�ق �ملالية ينظم 
ور�سة عمل حول �أمن �ملعلومات 

•• اأبوظبي-وام:

باأمن  موظفيه  لتوعية  عمل  ور���ص��ة  �ملالية  ل���اأور�ق  �أبوظبي  �صوق  نظم 
�ملعلومات و�ملخاطر �ملحتملة ال�صتخد�م مو�قع �لتو��صل �الجتماعي وذلك 
�لور�صة من قبل  ياأتي تنظيم هذه   . �لبحر موؤخر�  بفندق فريمونت باب 
�إطار خطته لتعزيز �لوعي و�لثقافة  �ل�صوق يف  �ملعلومات” يف  �أمن  “مكتب 
باأف�صل  موظفيه  وتعريف  �ملعلوماتية  �الأمنية  و�ملخاطر  �ملعلومات  باأمن 
على  �صو�ء  �آث��اره��ا  وتقليل  �ملخاطر  ه��ذه  تلك  لتجنب  �الأمنية  �ملمار�صات 
�مل�صتوى �ل�صخ�صي �أو على م�صتوى �لعمل. تطرقت ور�صة �لعمل يف �ليوم 
�خلا�صة  �ملعلومات  و  �لذكية  �الأج��ه��زة  على  �لقر�صنة  خماطر  �إىل  �الأول 
من  ي�صتوجب  ما  م�صتمر  تطور  يف  �لقر�صنة  طرق  �أن  خا�صة  بامل�صتخدم 
م�صتخدمي هذه �الأجهزة حتديث �لنظم �مل�صتخدمة ب�صكل د�ئم. و جرى يف 
�ليوم �لثاين من �لور�صة تقدمي عر�س تو�صيحي عن �إعد�د�ت خ�صو�صية 
موقع  حت��دي��د  مثل  فيها  �ملبهمة  و�الأم����ور  �الجتماعي  �لتو��صل  �صبكات 

�مل�صتخدم �لذي يطلبه كل تطبيق من �مل�صتخدم لتح�صني خدماته.

  21.9 مليار درهم �أرباح 14 
بنكا �إمار�تيا خالل 9 �أ�سهر 

•• اأبوظبي-وام :

�الأ�صهر  خ��ال  دره��م  مليار   21.9 نحو  بنكا وطنيا   14 �أرب���اح  بلغ �صايف 
�لت�صعة �الأوىل من �لعام 2017 بنمو ن�صبته 2.8 % مقارنة مع 21.3 

مليار درهم يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 2016 .
�إن �الأد�ء جاء جيد� لغالبية �لبنوك �لتي  وقال خرب�ء يف �لقطاع �مل�صريف 
�أف�صحت عن بياناتها �ملالية ب�صكل عام معربني عن �عتقادهم بزيادة ن�صبة 

�لنمو خال �لفرتة �ملتبقية من �لعام �جلاري.
بنتائجه  �صينعك�س  �لنفط  �أ�صعار  يف  �لتح�صن  تو��صل  �إن  �خل��رب�ء  و�أ�صاف 
قطاع  مقدمتها  ويف  �لوطني  �الإقت�صاد  قطاعات  جميع  على  �الإيجابية 

�لبنوك خال �لفرتة �لقادمة .
 4 �أن  �ملالية  و�أظهر حتليل حلركة �ف�صاحات �لبنوك �ملدرجة يف �الأ�صو�ق 
بنوك مدرجة يف �صوق دبي �ملايل حققت ربحية بقيمة 5.6 مليار درهم منذ 
 12.9% ن�صبته  بنمو  �ملا�صي  �صبتمرب  نهاية  وحتى  �جل��اري  �لعام  بد�ية 
مقارنة مع 4.96 مليار درهم تقريبا يف �لفرتة نف�صها من �لعام 2016 
نحو  مدرجة  بنوك   10 �أرب���اح  بلغت  �ملالية  ل���اأور�ق  �أبوظبي  �صوق  ويف   .
 2017 �لعام  �الأوىل من  �لت�صعة  �الأ�صهر  دره��م خال  مليار   16.312

مقارنة مع �أرباح قدرها 16.328 مليار درهم يف �لعام 2016 .
�الأك��رث حتقيقا  �لبنوك  “ يف �صد�رة قائمة  �الأول  �أبوظبي  “ بنك  و ج��اء 
نهاية  يف  دره��م  مليار   8.092 بلغت  �لتي  و  �لقيمة  حيث  م��ن  للربحية 
�صهر �صبتمرب من �لعام �جلاري مقارنة مع 8.468 مليار درهم يف �لفرتة 
“ �ل��ذي �رتفعت  �أبوظبي �لتجاري  “ بنك  2016 تاه  �لعام  نف�صها من 

�أرباحه من 3.144 مليار درهم �إىل 3.205 مليار درهم .

عبيد �لطاير ي�ستقبل وزير �خلز�نة �لأمريكي  •• اأبوظبي- وام:

�لطاير  بن حميد  عبيد  ��صتقبل معايل 
�م�س يف   ، �ملالية  لل�صوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
�صتيفن  م��ع��ايل  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل����وز�رة  مقر 
م��ن��و���ص��ني وزي�����ر �خل���ز�ن���ة �الأم���ري���ك���ي ، 
وذل����ك ب��ح�����ص��ور م��ع��ايل م���ب���ارك ر��صد 
�الإم���ار�ت  م�صرف  حمافظ  �ملن�صوري، 
�ملركزي، و�صعادة يون�س حاجي �خلوري، 
وكيل وز�رة �ملالية، وعدد من �ملخت�صني 
�ملالية  وز�رة  م��ن  ك��ل  م��ن  و�مل�����ص��وؤول��ني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  وم�����ص��رف 

�ملركزي ووز�رة �خلز�نة �الأمريكية.
ت��ع��زي��ز �لعاقات  ب��ه��دف  �ل���زي���ارة  ت��اأت��ي 
حول  و�لتباحث  �لبلدين،  بني  �لثنائية 
�ل�صعيدين  على  �القت�صادية  �لتطور�ت 

�الإقليمي و�لعاملي.
�لطاير  حميد  ب��ن  عبيد  معايل  ورح��ب 
مبنا�صبة  �الأم���ري���ك���ي  �خل���ز�ن���ة  ب���وزي���ر 
توليه  منذ  �ل��دول��ة  �إىل  �الأوىل  زي��ارت��ه 
2017 ..متمنياً له  من�صبه يف فرب�ير 
يحقق  مبا  �جلديدة  مهامه  يف  �لتوفيق 

�أهد�ف وتطلعات �حلكومات.
و�أكد معايل عبيد بن حميد �لطاير على 

 ، �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعاقات  عمق 
�الإم����ار�ت بعاقات  دول��ة  ق��ائ��ًا ترتبط 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة و���ص��د�ق��ة وثيقة  ت��ع��اون 
�ملتحدة �الأمريكية يف عدد  مع �لواليات 
من �ملجاالت �القت�صادية، ويف مقدمتها 
�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري �ل���ذي و���ص��ل يف عام 
ونو��صل  دوالر،  مليار   19 �إىل   2016
�لتعاون  �آف�������اق  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل 
�القت�صادي، وتو�صعة �لعاقات �لتجارية 
�لنمو  تعزيز  �صاأنها  من  و�لتي  �لثنائية 
�مل�صرتكة  �مل�صالح  وحتقيق  �القت�صادي 

للبلدين .
و�أ�������ص������اف م���ع���ال���ي���ه ت����اأخ����ذ �ل���ع���اق���ات 
�ل��ت��ج��اري��ة و�الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ني �الإم����ار�ت 
�مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة توجهاً  و�ل���والي���ات 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��اً، م��ن خ���ال ت��ن��ام��ي حجم 
�لتبادالت �لتجارية، و�صمولية �لعاقات 
�حليوية  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  وتنوعها 
و�لطاقة،  ك���ال���ط���ري�ن  �الق���ت�������ص���ادي���ة، 
�ملتقدمة  و�ل���ع���ل���وم  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  و�ل��ب��ن��ى 

و�ل���ف�������ص���اء، ح��ي��ث حت��ت�����ص��ن �الإم�������ار�ت 
�أم��ري��ك��ي��ة ..  1500 ���ص��رك��ة  �أك����رث م��ن 
عاقاتهما  ت��وط��ي��د  �ل��ب��ل��د�ن  وت��و����ص��ل 
خال  تاأ�ص�س  حيث  �ملتبادلة،  �لتجارية 
�لعام �جلاري جمل�س �الأعمال �الأمريكي 
�لعاقة  ن����ط����اق  ل����دع����م  �الإم��������ار�ت��������ي، 

�لتجارية بني �لدولتني وتو�صيعها .
�أه��م��ي��ة ع��ق��د هذه  �إىل  و�أ����ص���ار م��ع��ال��ي��ه 
�للقاء�ت ودورها يف تعزيز �صبل �لتعاون 
 : وق��ال   .. �لبلدين  م�صلحة  يخدم  مبا 
تو�صعة  �ملالية جهودها يف  وز�رة  تو��صل 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ع��اق��ات  �صبكة 
و�لنقدي،  �مل����ايل  �مل��ج��ال��ني  يف  �مل��ت��ح��دة 
�صركائها  م��ع  �ل��دول��ة  ع��اق��ات  وتوطيد 
�ال�صرت�تيجيني، كما ت�صكل هذه �للقاء�ت 
فر�صة ر�ئدة لت�صليط �ل�صوء على بيئة 
�ال�صتثماري  و�مل��ن��اخ  �ملتقدمة،  �الأع��م��ال 
و�لقانونية  �لت�صريعية  و�لبنية  �جل��اذب 
�ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا �ل���دول���ة وفق 

�أف�صل �ملمار�صات �لعاملية .

ن����اق���������س �ل����ل����ق����اء جم����م����ل �ل����ت����ط����ور�ت 
�الإقليمي  �مل�صتويني  على  �القت�صادية 
و�ل����دويل، و�ل���دور �مل��ح��وري �ل��ذي تقوم 
�لتنمية  ع���ج���ل���ة  دف�����ع  يف  �ل�����دول�����ة  ب����ه 
�مل�صتد�مة  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
على �ل�صعيد �لعاملي، و�لنقات �لنوعية 
يف  �الإم����ار�ت  حققتها  �ل��ت��ي  �ال�صتباقية 
�لتي  �ال�صرت�تيجية  �مل��ج��االت  م��ن  ع��دد 
�الأد�ء  تعزيز  يف  مبا�صر  ب�صكل  ت�صاهم 
�مل�صتد�مة،  �لتنمية  وحتقيق  �حلكومي 
�ل���ع���م���ل وخ���ل���ق بيئة  �آل����ي����ات  ل��ت�����ص��ري��ع 
�إيجابية ذ�ت �إنتاجية عالية، كان �آخرها 
للذكاء  �الإم����ار�ت  ��صرت�تيجية  �إط���اق 
�الأوىل من  ت��ع��د  و�ل��ت��ي  �ال���ص��ط��ن��اع��ي، 

نوعها يف �ملنطقة و�لعامل.
�لتي  �الإجن���از�ت  معاليه  ��صتعر�س  كما 
بتوجيهات  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
للدولة،  �ال�صت�صر�فية  �حلكيمة  �لقيادة 
و�لنمو �لذي ت�صهده خمتلف �لقطاعات 
�ل���ت���ن���وي���ع  �الق����ت���������ص����ادي����ة يف جم��������ال 

�القت�صادي، و�جلهود �ملبذولة لارتقاء 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة �ال����ص���ت���ث���م���اري���ة، و�ل�����دع�����م يف 
جماالت �لتعاون �القت�صادي و�ملايل بني 
باالأ�صو�ق  �ملتعلقة  و�لتطور�ت  �لبلدين، 

�ملالية و�لنقدية �ملحلية و�لدولية.
ممثلة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
ب�����وز�رة �مل��ال��ي��ة ق��د وق��ع��ت �ت��ف��اق��ي��ة بدء 
�ل�صريبي  �الم���ت���ث���ال  ق���ان���ون  ت��ط��ب��ي��ق 
�الأجنبية �خلا�صة  للح�صابات  �الأمريكي 
باالأ�صخا�س �خلا�صعني لل�صريبة فاتكا ، 
كما وفرت وز�رة �ملالية �لدليل �الإر�صادي 
�الأمريكي  �ل�صريبي  �المتثال  لقانون 
للح�صابات �الأجنبية �خلا�صة باالأ�صخا�س 
ومنوذج   ، ف��ات��ك��ا  لل�صريبة  �خل��ا���ص��ع��ني 
�حل�صابات على موقعها  لهذه  �لت�صجيل 
�صرحاً  �لدليل  هذ�  ويقدم  �الإلكرتوين. 
مف�صًا حول قانون �المتثال �ل�صريبي 
�الأجنبية �خلا�صة  للح�صابات  �الأمريكي 
فاتكا  لل�صريبة  باالأ�صخا�س �خلا�صعني 
�ل�صروط  عن  ف�صًا  تطبيقه،  و�صروط 
و�الأحكام �لو�جب تنفيذها، و�أطر تنفيذ 
�لت�صريعات يف دولة �الإمار�ت وحتديثات 
�ل��ق��و�ن��ني �ل�����ص��ادرة م��ن د�ئ���رة �خلزينة 

�الأمريكية.

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 247202           بتاريخ : 19/ 01 / 2016

با�ص��م: �مامي ليمتد
وعنو�نه: 687 �أناند�بور، �إي �إم باي با�س، كولكاتا، 700107 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�صابون؛ �لعطور؛ �لزيوت �لعطرية، م�صتح�صر�ت �لتجميل، غ�صول )لو�صن( �ل�صعر؛ معاجني 

�الأ�صنان، �لكرميات، زيت �ل�صعر، كرمي �لت�صفية، �صامبو، بودرة �لتلك، مزيل �لعرق 
بالفئة: 3

و�صف �لعامة: ع عبارة عن كلمة Navratna �عاها كلمة Himani و��صفلها �لعبار�ت 
HERBAL OIL و COOL و��صفلها د�ئرة د�خلها ر�صمة حبال وعاء طاحونة تقليدية 
بااللو�ن  �جل��و�ف  منحنية  خلفية  على  و�صعها  التينية  باحرف  جميعها  و�أع�صاب  وخ�صرو�ت 

�البي�س و�ال�صود 
�ال�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد 
، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  اأكتوبر 2017 العدد 12160

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/08563/2017/ جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : تات�س وود كريي�صن�س للخدمات �لفنية - �س ذ م م   
و�صهاب مال �هلل �حمد عبد�هلل 

 مبا �أن �ملدعي : �صنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م - وعلي نا�صر عبد�هلل �لعوي�س �ل�صام�صي   
قد �أقام �صدكم �لدعوى 02/08563/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

و�لفعلي  �ل��ت��ام  �الخ���اء  ت��اري��خ  �ج��رة حتى  م��ن  ي�صتجد  م��ا  ب�صد�د  عليهم  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   - مالية   مطالبة 
�خاء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �صد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/6/15 وحتى 2017/8/14 
فرت�صد بذمته مبلغ 4500 درهم وميتنع عن �صد�ده رغم �خطاره بال�صد�د �و �الإخاء يف 2017/6/28 وتعذر 

�عانه وعليه مت �عانه بالن�صر بتاريخ 2017/8/6    
مطالبة مالية - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �صد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/6/15 وحتى 2017/8/14 
فرت�صد بذمته مبلغ 4500 درهم وميتنع عن �صد�ده رغم �خطاره بال�صد�د �و �الإخاء يف 2017/6/28 وتعذر 

�عانه وعليه مت �عانه بالن�صر بتاريخ 2017/8/6 
�رت��د عدد )1(  �رت��د�د كل �صيك مبلغ )5000 ( وقد  مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�صمن �لن�س على غر�مة 

�صيك دون �صرف 
�لز�م بت�صليم م�صتند�ت - �ن �مل�صتاجر هو �مللزم بقيمة ��صتهاك �لكهرباء و�ملياه والبد من تطهري �ملاأجور من 

تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى 

�ل�صاعة    2017/11/1 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  �عانكم  �لق�صائية  �للجنة  وق��ررت 
2.30م �مام �للجنة �لق�صائية )�للجنة �خلام�صة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�أمر بتق�صري مدة �مل�صافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�صر . فاأنت مكلف  �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

باحل�صور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/06674/2017 / �ضكني  

�ىل �ملدعى عليه : �يون وتري�صل للو�صاطة �لعقارية - �س ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : مايكل فريدريك �ير��صمو�س    

ق��د �أق���ام �صدكم �ل��دع��وى 02/06674/2017/����ص���ك���ن���ي  �ي��ج��ار�ت �م���ام �مل��رك��ز بطلب 
�لز�مكم بالتايل

بد�ية  عند  ��صتامه  �ل�صابق  �لتاأمني  مبلغ  ب��رد  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 
�ل��ذي قام  �ملدعي عليه  �ن  �لعقار حيث  ��صتام  �ملدعي يف عدم  �لتعاقد وذل��ك لرغبة 

بتوقيع �لعقد معه لي�س �ملالك للعقار ولي�س له �ي �صفة قانونية للتاأجري 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه برد قيمة �صيك �اليجار �الأول �ل�صابق ��صتامه عند 
بد�ية �لتعاقد ب�صرفة وذلك لرغبة �ملدعي يف عدم ��صتام �لعقار حيث �ن �ملدعي عليه 
�لذي قام بتوقيع �لعقد معه لي�س �ملالك للعقار ولي�س له �ي �صفة قانونية للتاأجري. 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �الث��ن��ني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  �عانكم  �لق�صائية  �للجنة  وق���ررت 
بالد�ئرة  �خلام�صة(  )�للجنة  �لق�صائية  �للجنة  �م��ام  2.30م  �ل�صاعة   2017/11/1
�أمر  �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة �مل�صافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/05873/2017 / �ضكني     
ال�ضادر يف الدعوى رقم 452017   �ضكني  - ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �صده : جيهان بنت عبد�ملجيد �لو�صاتي - جمهول حمل �القامة    
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مارياين رميا �ل جورد �كر�م  ، وربيع حممد 

�جلرد - �ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�صي باالتي:
1- بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغ )57.387 درهم( 

2-�لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
تاريخ �لن�صر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �صوف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صب لتنفيذه 
�فادة  ت�صليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  �لتنفيذ  ملف  �إغ���اق  �صيتم   / ماحظة 
رقم  للقر�ر  وفقا  ��صتامه  تاريخ  �ي��ام من  ع�صرة  بالن�صر خال  �الإع��ان 

21 ل�صنة 2017( 
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/05638/2017 / �ضكني     
ال�ضادر يف الدعوى رقم 352017  اأمر اأداء/  �ضكني  - ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �صده : �جو�س �نتوين  - جمهول حمل �القامة    
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة بن غليطة لا�صتثمار�ت �لعقارية 

�ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�صي باالتي:
1- �لز�م �ملنفذ �صده ب�صد�د مبلغ وقدره 18050 درهم 

2-�لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
تاريخ �لن�صر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �صوف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صب لتنفيذه 
�فادة  ت�صليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  �لتنفيذ  ملف  �إغ���اق  �صيتم   / ماحظة 
رقم  للقر�ر  وفقا  ��صتامه  تاريخ  �ي��ام من  ع�صرة  بالن�صر خال  �الإع��ان 

21 ل�صنة 2017( 
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2017/70 بيع عقار مرهون 
 3680 رقم  �لعقار  على  �لتنفيذي  �حلجز  باإيقاع  �لقر�ر  ��صد�ر   : �لق�صية  مو�صوع 
�لبالغ م�صاحته 1877.94 مرت مربع مبنطقة �لثنية �لر�بعة باإمارة دبي نظري مببلغ 
18.979.953/34 درهم  طالب �العان : طالب �لتنفيذ :  بنك �بوظبي �لتجاري  
�ملطلوب �عانه : �ملنفذ �صده : 1-  فاما �س م ح -  جمهول حمل �القامة.  مو�صوع 
�ل��ذي �صبق حجزه ل�صاحلكم نوع  �لعقار  �الإع��ان : - نعلنكم بانه مت �حلجز على 
 : �مل�صاحة   - �الر���س 3680  رق��م   - �لر�بعة  �لثنية  �ر���س - مبنطقة  : قطعة  �لعقار 
1877.94 مرت مربع يف �مللف رقم 2016/388 حتفظي جتاري نوعه و��صر�ك �حلجز 
�ملاثل يف �حلجز �ل�صابق وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �لتنفيذ �عاه وذلك للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/914  ا�ضتئناف جتاري   
�ل�صخ�صية ممثل  �مل�صتاأنف �صده/ 1- كاندوت �صمري ح�صني ح�صن - ب�صفته  �ىل 
/ �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول   - �لعامة  للتجارة  بر�ميك�س  جلوبال 
موؤ�ص�صة جلوبال بر�ميك�س للتجارة �لعامة وميثله / خليفة عبد�هلل �صعيد عبد�هلل 
بن هويدن �لكتبي - قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2016/2326 جتاري 
جزئي بتاريخ 2017/5/8    وحددت لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/12/18  
�و  ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم  بالقاعة رقم  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/341 عقاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- فرقان حنيف باريخ حممد  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/10/17  يف �لدعوى �ملذكورة 
على  �ملقامة  �لفيا  عقد  ونفاذ  ب�صحة  جياين  عبا�س  عمر  ل�صالح/�صيد  �ع��اه 
�لفيا  وت�صليم  و�مل��وؤرخ 2014/5/26  رقم 2492 منطقة جبل علي  �الر���س  قطعة 
للمدعي وت�صجيلها با�صمه ، و�لزمت �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2017/873 ك.ع.ت
�ل�صيد/  عجمان   و�لت�صديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�لت�صديق علي  -  طلب  �الإم���ار�ت   : - �جلن�صية  �لنعيمي  ز�ي��د  بن  غ��امن  يو�صف علي 
حمرر يت�صمن : تنازل /�صالون �ملق�س �لذهبي / فرع - �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف : 38449  و�مل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة 
عجمان  �ىل �ل�صيد/  عي�صى حممد �صعيد �لعبد�ن �ل�صام�صي - �جلن�صية : �الإمار�ت 
-  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  �لتوقيعات ذوي 

�ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�ضادية- عجمان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2017/872 ك.ع.ت

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ يو�صف 
�لت�صديق علي حمرر  -  طلب  �الإم���ار�ت   : - �جلن�صية  �لنعيمي  ز�ي��د  بن  غ��امن  علي 
يت�صمن : تنازل /�صالون �ملق�س �لذهبي - و�ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية يف 
عجمان حتت رقم �مللف  470  و�مل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان  �ىل �ل�صيد/  
بان  ليكن معلوما    - �الإم���ار�ت   : - �جلن�صية  �ل�صام�صي  �لعبد�ن  �صعيد  عي�صى حممد 
�لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�ضادية- عجمان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

 اعـــــــالن       
�ملرجع :2017/874 ك.ع.ت

�ل�صيد/  عجمان   و�لت�صديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�لت�صديق علي  -  طلب  �الإم���ار�ت   : - �جلن�صية  �لنعيمي  ز�ي��د  بن  غ��امن  يو�صف علي 
حمرر يت�صمن : تنازل /�صالون �ملق�س �لذهبي / فرع 2 - �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف : 55873  و�مل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة 
عجمان  �ىل �ل�صيد/  عي�صى حممد �صعيد �لعبد�ن �ل�صام�صي - �جلن�صية : �الإمار�ت - 
ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�صاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�ضادية- عجمان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/599  تنفيذ عقاري   
�ن  �القامة مبا  وليامز  جمهويل حمل  2-ر��صيل  وليامز  �صتيفن جيم�س  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ �حمد بن �صليمان بن �صامل �حلناكي   نعلنكم باحلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 
2015/4 عقاري كلي و�ملعدل يف �ال�صتئناف رقم 110/2016 ��صتئناف عقاري يوم �الربعاء بتاريخ 
درهم  ب�صد�د مبلغ وقدره )4011110(  بالز�مكم   -1 وذلك  تنفيذيا  �صند�  باعتباره   2016/6/22
وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �الع��ان  2- 
�ثبات ترك �ملدعيني لدعو�هم بالن�صبة لل�صركة �ملدعي عليها �لثالثة 3- يف �لدعوى �ملتقابلة ف�صخ 
بتاريخ  �مل��ربم  دبي لا�صتثمار  ، جرينكوميونتي غرب - مبجمع  �لفيا )باجنلو 322  بيع  عبد 
2013/2/20(  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 

رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
264 /  2017SCT  : رقم �ملطالبة

هيئة حتكيم �لدعاوى �ل�صغرية 
�ىل �ملدعي عليها : �صمرية عزيز 

ويجب  �لتجاري  �بوظبي  بنك  من  �صدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2017/9/27 بتاريخ 
عليك �ما �العرت�ف باملطالبة �و تقدمي �لدفاع عن �ملطالبة �و تقدمي طلب للطعن يف 
�لد�ئمة  �للجنة  �ملقدمة من  �إقر�ر �خلدمة  ��صتمارة  �الخت�صا�س مدعوما باالدلة على 
�ملعينة بقانون �لعامات �لتجارية ، يجب عليك �ن تقدم مع دفاعك �ي م�صتند�ت ترغب 
يف �العتماد عليها يف �جر�ء�ت �لت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم �لرد على هذه 
�لت�صاور يف غ�صون  باإجر�ء�ت  �ل�صغرية  �لدعاوى  �ملطالبة �صيقوم م�صجل هيئة حتكيم 
7 �يام من �نتهاء مدة تقدمي �لدفاع ، �ذ� مل تتمكن من ح�صور �إجر�ء�ت �لت�صاور يجوز 

لقا�صي للجنة �لد�ئمة �ن يقر �ملطالبة �ل�صغرية وي�صدر �أمر� �صدك
ختم/ عبد�هلل �لناخي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2017/31 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدودة 

عنو�نه : دبي ، مكتب �الإد�رة �ل�صرق �الو�صط ، مدينة دبي لانرتنت  
�ملنفذ �صده : بال حمود ،  عنو�نه :  دبي ، بردبي ، �صارع بوليفارد حممد بن ر��صد ، دو�ن تاون ، منطقة برج خليفة ، ��صم �ملبنى 

: دبي مول ريزيدن�س �صقق �لعنو�ن ، �ل�صقة 2210 ، �لطابق 22 ، جو�ل ، هاتف : 043445553/0434452963 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/8 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خال ع�صرة �يام 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط 
يلي  وفيما  �ملحكمة  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم  �ن  على  �لثمن  ع�صر  �لزيادة  عن  تقل هذه  �ال 
�و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�س : 156 - ��صم �ملبنى : دبي مول �ل�صكن - 

رقم �ملبنى : 2 رقم �لوحدة : 2210 �مل�صاحة : 88.39 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )2.378.552.00( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2014/329  انابات جتارية    
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي 

عنو�نه : بردبي ، بوكالة �ملحامي  عبد�هلل ر��صد هال  
�ملنفذ �صده : �ل�صيخ / �صيف بن عبد�هلل بن ماجد �ل�صام�صي ، و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ماأجور رقم 40 - بلوك 1 - حظرية ب�صوق �ملو��صي بالق�صي�س 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : ح�صة يف قطعة �الر�س - رقم �الر�س : 410 - �ملنطقة : �لطو�ر �لثالثة - �مل�صاحة : 

درهم   )2.187.463.3( ب���  �ملقدرة   - مربع   مرت   807.48
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم 2014/370  تنفيذ جتاري 

طالب �لتنفيذ : بنك �بوظبي �لوطني 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة ديرة - �صارع بني يا�س بجو�ر  د�ئرة �الر��صي و�الأماك 

�ملنفذ �صده : على حممد علي بجا�س 
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �ملنخول - �صارع �لكويت فندق بلفدر لل�صقق �لفندقية 

�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �الر�س : 135 - ��صم �ملبنى : وي�صت �صايد 
مارينا -  رقم �لعقار : 203 - �مل�صاحة : 133.94 مرت مربع �ل�صعر بعد �نقا�س �لثمن �ال�صا�صي 25% )1.621.932( 

درهم يباع العلى عطاء ،  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2017/15  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك برود�  ،  عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع �لفهيدي - مقابل �ل�صوق �لقدمي - خلف متحف دبي - بجانب 
misdubai@miolawfirm.com : بنك �الإمار�ت  مبا�صرة - هاتف : 044238050 - 0503689628 ، بريد �لكرتوين 

�ملنفذ �صده : عبد �حلميد عبد �ملجيد - و�آخرون 
عنو�نه :  �إمارة دبي - مر�صى دبي - �ر�س 17 - مبنى 3 - رقم �لعقار : 1301 - ��صم �ملبنى فريوز - �لطابق 13 - ت : 0506455377 

abdulhameed.amdg@yahoo.com : فاك�س 072228489 �ميل -
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة 
www.emiratesauction.( و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�
%20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع  ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 
�لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن 
يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن 
17 - رقم  �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �الر���س : 
�لبلدية : 210-392 - رقم �ملبنى : 3 - ��صم �ملبنى : فريوز - رقم �لعقار : 1301 - رقم �لطابق : 13 - �مل�صاحة : 218.41 مرت 

مربع - مببلغ : 4.231.698.00 درهم  -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع عقار بالن�ضر  
فى الدعوى رقم 2017/15  بيع عقار مرهون    

طالب �لتنفيذ : بنك برود�  ،  عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع �لفهيدي - مقابل �ل�صوق �لقدمي - خلف متحف دبي - بجانب 
misdubai@miolawfirm.com : بنك �الإمار�ت  مبا�صرة - هاتف : 044238050 - 0503689628 ، بريد �لكرتوين 

�ملنفذ �صده : عبد �حلميد عبد �ملجيد - و�آخرون 
عنو�نه :  �إمارة دبي - مر�صى دبي - �ر�س 17 - مبنى 3 - رقم �لعقار : 1301 - ��صم �ملبنى فريوز - �لطابق 13 - ت : 0506455377 

abdulhameed.amdg@yahoo.com : فاك�س 072228489 �ميل -
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة 
www.emiratesauction.( و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�
%20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع  ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 
�لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن 
يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن 
17 - رقم  �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �الر���س : 
�لبلدية : 210-392 - رقم �ملبنى : 3 - ��صم �ملبنى : فريوز - رقم �لعقار : 1301 - رقم �لطابق : 13 - �مل�صاحة : 218.41 مرت 

مربع - مببلغ : 4.231.698.00 درهم  -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2017/31 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدودة 

عنو�نه : دبي ، مكتب �الإد�رة �ل�صرق �الو�صط ، مدينة دبي لانرتنت  
�ملنفذ �صده : بال حمود ،  عنو�نه :  دبي ، بردبي ، �صارع بوليفارد حممد بن ر��صد ، دو�ن تاون ، منطقة برج خليفة ، ��صم �ملبنى 

: دبي مول ريزيدن�س �صقق �لعنو�ن ، �ل�صقة 2210 ، �لطابق 22 ، جو�ل ، هاتف : 043445553/0434452963 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/8 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين�

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خال ع�صرة �يام 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط 
يلي  وفيما  �ملحكمة  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم  �ن  على  �لثمن  ع�صر  �لزيادة  عن  تقل هذه  �ال 
�و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�س : 156 - ��صم �ملبنى : دبي مول �ل�صكن - 

رقم �ملبنى : 2 رقم �لوحدة : 2210 �مل�صاحة : 88.39 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )2.378.552.00( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2014/329  انابات جتارية    
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي 

عنو�نه : بردبي ، بوكالة �ملحامي  عبد�هلل ر��صد هال  
�ملنفذ �صده : �ل�صيخ / �صيف بن عبد�هلل بن ماجد �ل�صام�صي ، و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ماأجور رقم 40 - بلوك 1 - حظرية ب�صوق �ملو��صي بالق�صي�س 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : ح�صة يف قطعة �الر�س - رقم �الر�س : 410 - �ملنطقة : �لطو�ر �لثالثة - �مل�صاحة : 

درهم   )2.187.463.3( ب���  �ملقدرة   - مربع   مرت   807.48
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2014/370  تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ : بنك �بوظبي �لوطني 

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة ديرة - �صارع بني يا�س بجو�ر  د�ئرة �الر��صي و�الأماك 
�ملنفذ �صده : على حممد علي بجا�س 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �ملنخول - �صارع �لكويت فندق بلفدر لل�صقق �لفندقية 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �الر�س : 135 - ��صم �ملبنى : وي�صت �صايد 
مارينا -  رقم �لعقار : 203 - �مل�صاحة : 133.94 مرت مربع �ل�صعر بعد �نقا�س �لثمن �ال�صا�صي 25% )1.621.932( 

درهم يباع العلى عطاء ،  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
226 /  2017SCT  : رقم �ملطالبة

هيئة حتكيم �لدعاوى �ل�صغرية 
�ىل �ملدعي عليه : �صوجي �صكاريا وتوب �نديا للمقاوالت �لفنية 

ويجب  �لتجاري  �بوظبي  بنك  من  �صدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2017/8/27 بتاريخ 
عليك �ما �العرت�ف باملطالبة �و تقدمي �لدفاع عن �ملطالبة �و تقدمي طلب للطعن يف 
�لد�ئمة  �للجنة  �ملقدمة من  �إقر�ر �خلدمة  ��صتمارة  �الخت�صا�س مدعوما باالدلة على 
�ملعينة بقانون �لعامات �لتجارية ، يجب عليك �ن تقدم مع دفاعك �ي م�صتند�ت ترغب 
يف �العتماد عليها يف �جر�ء�ت �لت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم �لرد على هذه 
�لت�صاور يف غ�صون  باإجر�ء�ت  �ل�صغرية  �لدعاوى  �ملطالبة �صيقوم م�صجل هيئة حتكيم 
7 �يام من �نتهاء مدة تقدمي �لدفاع ، �ذ� مل تتمكن من ح�صور �إجر�ء�ت �لت�صاور يجوز 

لقا�صي للجنة �لد�ئمة �ن يقر �ملطالبة �ل�صغرية وي�صدر �أمر� �صدك
ختم/ عبد�هلل �لناخي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
249 /  2017SCT  : رقم �ملطالبة

هيئة حتكيم �لدعاوى �ل�صغرية 
�ىل �ملدعي عليه : عارف ذ�كري و�صركة ��س زد لل�صلع و�لتجارة �لعامة - ذ م م  

ويجب  �لتجاري  �بوظبي  بنك  من  �صدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2017/9/20 بتاريخ 
عليك �ما �العرت�ف باملطالبة �و تقدمي �لدفاع عن �ملطالبة �و تقدمي طلب للطعن يف 
�لد�ئمة  �للجنة  �ملقدمة من  �إقر�ر �خلدمة  ��صتمارة  �الخت�صا�س مدعوما باالدلة على 
�ملعينة بقانون �لعامات �لتجارية ، يجب عليك �ن تقدم مع دفاعك �ي م�صتند�ت ترغب 
يف �العتماد عليها يف �جر�ء�ت �لت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم �لرد على هذه 
�لت�صاور يف غ�صون  باإجر�ء�ت  �ل�صغرية  �لدعاوى  �ملطالبة �صيقوم م�صجل هيئة حتكيم 
7 �يام من �نتهاء مدة تقدمي �لدفاع ، �ذ� مل تتمكن من ح�صور �إجر�ء�ت �لت�صاور يجوز 

لقا�صي للجنة �لد�ئمة �ن يقر �ملطالبة �ل�صغرية وي�صدر �أمر� �صدك
ختم/ عبد�هلل �لناخي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن بيع عقار بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2015/25 بيع عقار مرهون       
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بور �صعيد - بجو�ر �صيتي �صنرت 
�ملنفذ �صده : منوجهر ح�صن دهقاين جم بريي ،  عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - منطقة �خلليج 

�لتجاري - مبنى �بر�ج ت�صر�صل  2 - �صكني / �صقة 4401 
�صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �نه يف 
للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين  �الم��ار�ت  �لبيع)�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
قبل  �الأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  �ي��د�ع  �ل�صر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية 
�مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة  لر�صوم 
 : �لبلدية  رق��م   -  33  : �الر���س  رق��م   - �لتجاري  : �خلليج  �ملنطقة   - �صكنية  �صقة   : �ملمتلكات   �و�صاف  يلي  وفيما  �ملحكمة 
2 �صكني - رقم �لوحدة :  2 - ��صم �ملبنى : �بر�ج ت�صر�صل  117.99 مرت مربع - رقم �ملبنى :  563-346 - �مل�صاحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم     1.778.045  : مببلغ   -  44  : �لطابق  رقم   -  4401

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

     اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1770  جتاري كلي

�آن��د بيفري�ج  �صيلي ويلي فود  ����س.ذ.م.م 2-  �لتجارية  �صيلي ويلي  �صركة  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
 -5 فينكاتار�مانا  �صاتي�صا   -4 م.م.ح  �لغذ�ئية  لل�صناعات  ويلي  ت�صيلي   -3 ���س.ذ.م.م  �ند�صرتيز 
ر��س  �ملدعي/بنك  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  جانيجا  جاجاناث  كومبا�صى  �صاتي�صه  مامتا 
�خلمية �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�صام�صي قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )4687175.65( درهم و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم 
�ل�صاعة 9.30  �ملو�فق 2017/11/15   بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل  ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
     اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2006  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد نوفل حممد جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك 
�بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�لرحمن ن�صيب عبد�لرحمن بن ن�صيب قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )545.387.56( 
�ل�صد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 �لقانونية  �لفائدة  �ىل  باال�صافة  دره��م 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  لها جل�صة  �ملحاماة. وحددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
2017/11/22  �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/2227  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-ح�صام فاروق ح�صني �البياري جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/د�ر �لتمويل �س.م.ع 
وميثله:�صيخه حممد �صيف علي �ملحرزي قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/10/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع 
�ل��دور يف �جل��دول و تكون مهمته  بعد�الطاع على ملف �لدعوى  بندب �خلبري �مل�صريف �ملخت�س �صاحب 
�النتقال لل�صركة �ملدعي كامر الزم لاطاع على ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�صجات و�لدفاتوؤ ونظام 
�حلا�صب �اليل على ح�صابه و�الطاع على ��صول �مل�صتند�ت وعلى ماع�صى �ن يقدمه �خل�صوم وكذ� �ل�صجات 
ما  لبيان  �ن وجدت  و�اللكرتونية  �لورقية  و�ملر��صات  �ملنتظمة  و�اللكرتونية  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر 
مت �حل�صول عليه من ت�صهيات و�نو�عها وقيمتها و�صروط �ملنح و�لفو�ئد ومدة �ل�صد�د وطريقة �حت�صاب 
�ملرت�صد وفق  ت�صفية �حل�صاب وح�صاب  �خ��رى مع  و�ي��ة مبالغ  و�مل�صروفات  و�لعموالت  �الرب��اح  �و  �لفو�ئد 
�لفائدة �لب�صيطة �مل�صار �ليها وحتقيق دفاع �خل�صوم من �لناحية �لفنية و�مل�صرفية وحددت مبلغ ثاثة �الف 
�ملحكمة  لها  ، وحددت  ب�صد�دها  �ملدعي  و�لزمت  و�تعابه  كامانة علىذمة ح�صاب وم�صروفات �خلبري  درهم 

 .ch1.C.14:جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2017/11/9 �ل�صاعة:8:30 �صباحا يف �لقاعة
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1023  ا�ضتئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �حمد �صيخ للتجارة �لعامة ذ.م.م 2-يا�صر 
/بنك  �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ز�دة  في�صى  �أ�صغر  علي 
 2017/350 رق��م  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف/  قد  �ي��ر�ن  ���ص��ادر�ت 

جتاري جزئي بتاريخ:2017/5/25     
وحددت لها جل�صه يوم �الحد �ملو�فق 2017/11/26 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1269 تنفيذ مدين  
ب��ي��ن��اف��ل��وري��د� م���ا نقينو   ����ص���ارل���ني م����اى  �مل��ن��ف��ذ ������ص�����ده/1-   �ىل 
فود  بنفي�صت  �لتنفيذ/ترى  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
�نرتنا�صيونال �س.ذ.م.م  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
وق���دره )5460( دره��م �ىل  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/10042  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  لاعمال  �لنيل  1-���ص��اط��ئ   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ب��ر�ه��ي��م �ل�صعيد علي �مل��ه��دي �ل��ب��دوي قد 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
)30934 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم 
�الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB177496982AE:ل�صكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   08.30 �ل�صاعة   2017/11/15 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/9946  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  لاعمال  �خلليج  1-ج�صر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ويل رح��م��ان حممد يو�صف خ��ان ق��د 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17789  �لدعوى ومو�صوعها  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���ص��وم و�مل�����ص��اري��ف رقم 
�الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB177493249AE:ل�صكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   08.30 �ل�صاعة   2017/11/15 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8074  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جنم �لليايل لتعهد�ت تنظيم حفات �لزفاف و�العر��س 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /ر�صدي حممود �أبوزيد ح�صن قد �أقام 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )71398  �لدعوى ومو�صوعها  عليك 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م( 
�ملحاماة رقم �ل�صكوى:mb176115004ae  وحددت لها جل�صة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2017/10/30 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/10476  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�م ��س بايونري بروفا�صانال خلدمات �لفنية جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /فهيم غول قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )10550 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
وحددت    MB178011333AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
بالقاعة  م�صاء�   15.00 �ل�صاعة   2017/11/1 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�أي��ام على  بثاثة  للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ، مع تق�صري مدة �العان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6837  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �ىل �ملدعي عليه / 1- �صنا �ل�صم�س للخدمات �لفنية 
�القامة مبا �ن �ملدعي/منري �حمد �هلل ديتا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21343( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  .MB175109673AE:ل�صكوى� رق���م  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/11/23   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/9069  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ��صتديو ثري دي �ي �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/حممد ح�صن �بر�هيم بال قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )75792( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
  .MB177027064AE/2017:ل�صكوى� رق��م  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم 
بالقاعة  �ل�صاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2017/11/5    وح��ددت لها جل�صة يوم �الحد 
Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2011/4748  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ل�صركة �لعربية �لربيطانية لاملنيوم و�ل�صناعات �ملعدنية 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2012/1/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/توال�صي ر�جابان ر�جابان ��صارى 
توؤدي للمدعي مبلغ )21965( درهم وبتذكرة عودة �ىل  بان  �ملدعي عليها  بالز�م 
موطنه على �لدرجة �ل�صياحية ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي 
عليها باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها ورف�صت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/2922  عمايل  جزئي 

جمهول  �����س.ذ.م.م  �القم�صة  ل��ت��ج��ارة  كامي�صوكو  مو�صى  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
بتاريخ 2017/7/24   �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة  حمل 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/�صمري بويربو بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )14981( درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�صياحية 
عينا �و قيمتها وقت تنفيذ �حلكم نقد�ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت 
�لر�صوم و�مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها  باملنا�صب من  �ملدعي عليها 
لا�صتئناف  قابا  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  ع��د�  م��ا  ورف�صت 
خ��ال ث��اث��ني ي��وم��ا �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم �ل��ت��ايل لن�صر ه��ذ� �الع���ان ���ص��در با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/4610  عمايل  جزئي 
�س.ذ.م.م  �ملعامات  وتخلي�س  للطباعة  �ل�صريع  �الختيار  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/10/5  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/�يرين بر�جا بينيد� بالز�م �ملدعي 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )29766( درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنها على  بان  عليها 
�لدرجة �ل�صياحية عينا �و قيمتها نقد�ما مل تلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت 
�لر�صوم و�مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها  باملنا�صب من  �ملدعي عليها 
لا�صتئناف  قابا  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  ع��د�  م��ا  ورف�صت 
خ��ال ث��اث��ني ي��وم��ا �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم �ل��ت��ايل لن�صر ه��ذ� �الع���ان ���ص��در با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3991  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- طيف �ل�صباح ملقاوالت �لبناء ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �ر�صاد حممد ��صرف خان 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )8570( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�صافة �ىل مبلغ )979( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3993  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- باري للنقل �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�أق��ام  عليك  �لتنفيذ/جول جبار �صاه جول و�دي��ن �صاه قد  �ن طالب 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )11321( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة 
�ىل مبلغ )1013( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4239  تنفيذ عمايل 

ن��وف��ا ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �القامة  ف��ن��دق دب��ي  �ملنفذ ���ص��ده/1-  �ىل 
�أق��ام  عليك  �لتنفيذ/ر�ز علي خان �صري علي خان قد  �ن طالب  مبا 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )14019( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة 
�ىل مبلغ )1176( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4304  تنفيذ عمايل 

و�لفو�كه جمهول  لتجارة �خل�صر  ح��ور�ن  �ملنفذ �صده/1- جبل  �ىل 
قد  كل  �صوندى  �لدين  �لتنفيذ/جال  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�أق��ام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )17099( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�صافة �ىل مبلغ )1402( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4200  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  �لبناء  �ىل �ملنفذ �صده/1- �لفنون �حلديثه ملقاوالت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ/حم��م��ود حم��م��د عبد�لبديع  ط��ال��ب  �ن  �الق���ام���ة مب���ا  حم���ل 
عبد�للطيف قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12242( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )1050( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4127  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صام لاعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صريف �ل�صيخ موميز �لدين قد 
�أق��ام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )24074( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�صافة �ىل مبلغ )2553( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4026  تنفيذ عمايل 

�لب�صائع  وت��ف��ري��غ  خ��دم��ات حتميل  ب��ريل  دي���زرت  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد كامل مياه 
�ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  حممد نور �ال�صام قد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8212( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )801( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4209  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- بر�صتيج تيم للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�زهر زمان خبري زمان قد �أقام  عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )5790( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )920( مبلغ  �ىل 
�صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/990 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صدهما/1-نظيم حممد حممود �ل�صباح 2- �صركة �مل�صتثمر 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للن�صر  �لعربي 
�صهيل ع��ل��ي ���ص��ادق ومي��ث��ل��ه:ح��ك��م��ت حم��م��ود ف��ي��ا���س ق��د �أق����ام عليكم 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)131645.33( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2769 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1-مقهى رويال كر�ون جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/لوجيكل نت وورك �صليو�صينز �س.ذ.م.م قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )31937(
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2907 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  ر�ماكري�صنان  كوتانرت�يل  �صده/1-�صفني  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ما رويا فويا �صمانيان قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )43870(
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/3175 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صدهم/1-تد�ول مي �س.ذ.م.م 2- �صركة �ك�صنتيال ميدي�صت لا�صتثمار 
حمل  جمهول  ذ.م.م  �لتجارية  للو�صاطة  ميدي�صت  �ك�صنتيال  �صركة   -3 ذ.م.م 
علي  وميثله:حممد  فليمينج  �صتيور�ت  �لتنفيذ/جيم�س  طالب  �ن  مبا  �القامة 
حممد علي �لدهبا�صي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
�و  �لتنفيذ  بالت�صامن �ىل طالب  دره��م  وق��دره )675280(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/84 تنفيذ مدين  
لينا عبد�لفتاح حممد علي  جمهول حمل  ���ص��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لعماد لتاأجري �ل�صيار�ت و�حلافات 
�س.ذ.م.م  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )6029( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2152  جتاري كلي

�حمد  �ملدعي/�صامل  �ن  �القامة مبا  و�جن جمهويل حمل  يو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عبد�هلل �ملو�صي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة ببطان عقد تا�صي�س 
وتعيني  �ل�صركة  وت�صفية  وح��ل  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ل  �ل  بي  ريجنت  �صركة 
م�صفي ق�صائي لت�صفيتها و�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/11/20  �ل�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام  بثاثة  للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �الأقل ، علما بان مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �ملخت�صة لنظرها  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12160 بتاريخ 2017/10/30   

     اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1940  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- توب كمونيكي�صن للهو�تف �س.ذ.م.م 2- �صماز حمي �لدين فالبيل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�ك�صيوم تيليكوم �س.ذ.م.م وميثله:�حمد مهري 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  خمي�س عبيد بن م�صحار قد 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   )1.090.018( وقدره  و�لتكافل مببلغ  بالت�صامن  عليهما 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
 Ch2.E.21 جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/16  �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�الأق��ل  ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة  �و م�صتند�ت 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



للت�شوير  �ل�����دويل  �مل���ه���رج���ان  ك�����ش��ف 
“�ك�شبوجر” �لذي ينظمه �ملكتب �الإعالمي 
يف  �لفائزين  �أ�شماء  �ل�شارقة  حلكومة 
�لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لعاملية  �مل�شابقة 
بدورتها �لثانية و�لتي ت�شمنت �ختيار 17 
�آالف   1٠ �أ�شل  من  فئات  ثماين  يف  فائز� 
م�شارك تناف�شو� يف �مل�شابقة من 98 دولة 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.

ثقافة وفن�ن

30

وتهدف �مل�صابقة - �لتي تعترب من �أبرز �لفعاليات �مل�صاحبة للمهرجان �لذي 
�صتقام دورته �لثانية خال �لفرتة ما بني 22 �ىل 25 نوفمرب �ملقبل يف مركز 
�لت�صوير  فئات  خمتلف  يف  �ملو�هب  �أ�صحاب  ت�صجيع  �إىل   - �ل�صارقة  �إك�صبو 
و�ملبتدئني  �لهو�ة  �مل�صورين  و�كت�صاف  وتكرميهم  وحتفيزهم  �لفوتوغر�يف 
�أهم �مل�صورين �ملحرتفني  لدعمهم وت�صجيعهم وتوفري من�صة عاملية جتمع 

و�ملبتدئني و�لتعاون مع �ملوؤ�ص�صات �لدولية �لتي تعمل يف هذ� �ملجال.
�ألفا و750 دوالر�   18 �ملهرجان  �ملقدمة من  �إجمايل قيمة �جلو�ئز  ويبلغ 
ويح�صل �لفائز باملركز �الأول على م�صتوى جميع �لفئات على جائزة مالية 
بقيمة 3000 دوالر �إ�صافة �إىل معد�ت ت�صوير رقمي وح�صور حفل توزيع 
يف  ن�صرها  وكذلك  �ملهرجان  زو�ر  �أم��ام  �ل�صور  وعر�س  �ل�صارقة  يف  �جلو�ئز 

�لكتاب �ل�صنوي.
�الأوىل على جائزة مالية  �ل�صبع  �لفئات  �الأول يف  باملركز  �لفائزون  ويح�صل 
للت�صوير  م��ع��د�ت  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  فئة  لكل  �أم��ري��ك��ي  دوالر   1500 بقيمة 
�أمام زو�ر  �لرقمي وح�صور حفل توزيع �جلو�ئز يف �ل�صارقة وعر�س �ل�صور 
�ملهرجان وكذلك ن�صرها يف �لكتاب �ل�صنوي فيما �صيح�صل �لفائزون باملركز 
�لثاين لكل فئة على جائزة مالية بقيمة 750 دوالر� وفر�صة عر�س �صورهم 

يف �ملهرجان ون�صرها يف �لكتاب �ل�صنوي.
�أما �لفائز �الأول يف فئة “�الأطفال دون �صن �ل�صاد�صة ع�صرة” فيح�صل على 
معد�ت ت�صوير رقمي وم�صاركة �صوره يف �ملعر�س فيما �صيح�صل �لفائز �لثاين 
على فر�صة عر�س �صورته باملعر�س يف حني �صتن�صر �صور �ملر�صحني لنهائيات 

�مل�صابقة يف �ملوقع �الإلكرتوين �لر�صمي للمهرجان ويف �لكتاب �ل�صنوي.
وفاز باملركز �الأول على م�صتوى جميع فئات �مل�صابقة كارلو مار�ز� من مدينة 
“�ل�صورة  عنو�ن  حتت  تاأتي  �لتي  �صورته  عن  وذل��ك  �إيطاليا  يف  برينديزي 
�أبهرت  �أي�صلند� حيث  �ملرتفعات يف  و�لتي تربز روعة  �لتجريدية الأي�صلند�” 
�ل�صورة �أع�صاء جلنة �لتحكيم ملا تتمتع به من قدرة هائلة على �إظهار �صحر 

�لطبيعة.

ويف فئة “ت�صوير �حلركة و�لريا�صة” فاز باملركز �الأول برنارد ريكاردو من 
مدينة با�صاي يف �لفلبني عن �صورته �خلا�صة ب�صباقات قو�رب �لتنني فيما 
�لتي  �ل�صورة  �إندوني�صيا عن  روؤوف من جناي يف  �لثاين حممد  باملركز  فاز 
�لتقطها يف �ال�صتوديو �خلا�س به با�صتخد�م �ثنني من �لروبوتات �ل�صغرية.

وذهبت جائزة �ملركز �الأول يف فئة �ملناظر �لطبيعية �إىل �أو�س زهري من مدينة 
كاجانغ يف ماليزيا عن �صورة جلبل برومو يف �صرق جاوة باإندوني�صيا وجاء يف 
�ملركز �لثاين كري�صتوف بر�ولو من �أوبويل يف بولند� عن �صورته �لتي تظهر 

�جل�صر �ملعروف ب�ج�صر �ل�صيطان يف �أملانيا خال ف�صل �خلريف.
تركيا  �إميكتار من كوجايل يف  ليلى  �ل�صحفي فجاءت  �لت�صوير  فئة  �أم��ا يف 
باإقليم  �لفر�ولة  تعمل يف قطف  ملز�رعة  �لتقطت �صورة  �الأول حيث  باملركز 
يف  دك��ا  مدينة  من  ب��ارو�  روين  وح��ل  �لباكر  �ل�صباح  �صاعات  �أوىل  مع  �إيجة 
�مل�صافرين  من  كبري  جلمع  �صورة  �لتقط  �أن  بعد  �لثاين  باملركز  بنغادي�س 

وهم ي�صعدون على منت �أحد �لقطار�ت.
ونالت �ملركز �الأول يف فئة “�لبورتريه” فاطمة فهمي من مدينة �جليزة يف 
و�لتحلي  �البت�صامة  �لفل�صطينيني على  �لتي تربز قدرة  م�صر عن �صورتها 
�لثاين يل ه��و�جن لوجن من مدينة  باالأمل رغم �لدمار و�الأمل وف��از باملركز 
د�الت يف فيتنام عن �صورته لزوجني مز�رعني كبريين يف �ل�صن يعمان يف 

حديقتها �ملنزلية.
ويف فئة “�حلياة �ل�صامتة” فاز باملركز �الأول �أنطونيو كويلو من ريكار�ي يف 
�لربتغال �لذي �صارك ب�صورة مركبة تتكون من �أربع �صور مميزة للح�صول 
على �أربعة عنا�صر هي �لبيت و�ملوقد و�لهو�ء و�ملاء وفاز باملركز �لثاين �صريجي 
دبي�صتف من مو�صكو يف رو�صيا عن �صورته �لتي تظهر �الأرق و�صعوبة �لنوم.

�صاجني �صا�صيد�ر�ن من  “�أجمل ما يف �الإمار�ت”  وفاز باملركز �الأول يف فئة 
بانور�مياً الأفق مارينا دبي ونال جائزة  �لتي تظهر منظر�ً  دبي عن �صورته 
�ل�صيخ  ل�صارع  �لتقطها  �صورة  عن  �ل�صارقة  من  �أخطر  وحيد  �لثاين  �ملركز 
موؤ�ص�صاتهم  �إىل  �ملوظفني  توجه  �أثناء  �ل�صباحية  �ل��ذروة  �صاعة  ز�ي��د خال 

و�صركاتهم.
�إىل �صورة وحيد �لفز�ري من م�صقط  “�حلياة �لربية”  وذهبت جائزة فئة 
يف ُعمان �لفائز باملركز �الأول و�لتي تظهر عبور �حليو�نات �لربية لنهر مار� 
بني تنز�نيا وكينيا خال مو�صم �لهجرة �لكربى وجاء يف �ملركز �لثاين ديكي 
�أو�صني من مدينة جاكارتا يف �إندوني�صيا عن �صورة �صفدع يخرج من فتحة 

ورقة �صجرة باحثاً عن �صوء �ل�صم�س.
�أديتيا  ع�صرة”  �ل�صاد�صة  �صن  دون  “�الأطفال  فئة  يف  �الأول  باملركز  وف���ازت 
ر�مي�س من �لعا�صمة �أبوظبي عن �ل�صورة �لتي تظهر جدتها و�أختها خال 
زيارتهما �إىل �أحد �ملر�كز �لتجارية وحل �يند�جو الرمور من �أبوظبي �أي�صاً 
يف �ملركز �لثاين عن �صورته يف مقاطعة قان�صو بال�صني �لتي تظهر عدد�ً من 

�لرهبان بقبعاتهم �ل�صفر�ء.
�ل�صارقة  �الإع��ام��ي حلكومة  �ملكتب  ع��اي مدير  �صعيد  ط��ارق  �صعادة  وق��ال 
�مل�صابقات  �أبرز  �لفوتوغر�يف و�حدة من  للت�صوير  �لعاملية  �مل�صابقة  ت�صكل   “
�إبر�ز �الأحد�ث  للتناف�س على  �لت�صوير  �لتي جتمع حمرتيف وهو�ة  �لدولية 
�أية  بعيد�ً عن  �مل�صاهد وذل��ك  و�إده��ا���س  �إم��ت��اع  ق��درة على  �الأك��رث  و�للحظات 
�صروط �أو معايري حمددة ملنح �ملبدعني �حلرية �لكاملة اللتقاط �ل�صور �لتي 

تعرب عن نظرتهم للعامل �ملحيط بهم ولاأحد�ث �لتي ي�صاهدونها«.
باملائة يف عدد   70 بن�صبة  �لثاين منو�ً  �مل�صابقة �صهدت يف عامها  �ن  و�أو�صح 
يف  للت�صوير  �ل���دويل  للمهرجان  �لكبري  �لنجاح  يعك�س  م��ا  وه��و  �مل�صاركات 
�لفر�صة  ومنحهم  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  �مل��و�ه��ب  �أ���ص��ح��اب  ��صتقطاب 
لعر�س �إبد�عاتهم �أمام �جلمهور وتبادل �خلرب�ت مع كبار �ملحرتفني يف عامل 
�لت�صوير �لفوتوغر�يف �إىل جانب �مل�صاركة بتجارب حية يف �لت�صوير مع نخبة 

من �أ�صهر �مل�صورين �لعامليني.
و�أكد عاي �أن جناح �مل�صابقة يف جذب نحو ع�صرة �آالف م�صارك ياأتي تاأكيد� 
�أن �لدور�ت  �أهمية �ل�صورة وقدرتها �لكبرية على �لتاأثري وموؤ�صر على  على 
ل�صمان  �مل�صابقة  فئات  يف  �أي�صاً  �أو�صع ورمبا تطور�ً  م�صاركة  �صت�صهد  �ملقبلة 

تفاعل �أكرب عدد من حمبي �لت�صوير �لفوتوغر�يف و�الرتقاء بامل�صابقة حتى 
ت�صبح من �أكرب �ملن�صات يف جمال �لت�صوير �الحرت�يف على �مل�صتوى �لدويل.

�آالن  وه��م  �لعامليني  �مل�صورين  �أه��م  من  ع��دد�ً  �مل�صابقة  و�صمت جلنة حتكيم 
جابر  �لرحمن  وعبد  ف��ور�  وفينيت  حمي�صن  وحممد  مارتن  وب��وب  ر�ينجر 
وبيورن  �آل��ن  وتيموثي  هاوكين�س  وكولني  �صار�دزيك  وبينو  فريدمان  وري��ك 
لوين �لذين ركزو� يف �ختيارهم للفائزين على �لقيم �لفنية وطرق �لت�صوير 
�مل�صاركني  �إىل موهبة  �ملختلفة و�لقيمة �لنوعية و�لعلمية لل�صور باالإ�صافة 
�لطرق  من  وغريها  �لفجائية  �حلركة  �ىل  و�النتباه  �لو�قع  ��صتعر��س  يف 
�الحرت�فية مع �لتقّيد با�صتخد�م �لو�صعية �ملنا�صبة و�خللفية و�الإ�صاءة مبا 

يعك�س تطور جتربة �مل�صور نف�صه.
و�خلرب�ء  �مل�صهورين  �مل�صورين  م��ن  نخبة   ”2017 “�ك�صبوجر  ويجمع 
�حلدث  و�صينظم  �لت�صوير  ه��و�ة  مع  خرب�تهم  لتبادل  و�ملحليني  �لدوليني 
�لذي ي�صتمر �أربعة �أيام 22 معر�صاً لل�صور يف خمتلف �الأماكن يف �ل�صارقة 

ودبي.
يف  �لنا�صئني  �مل�صورين  لدعم  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ك�صبوجر  وي��ق��دم 
�لت�صوير  حم��رتيف  �أع��م��ال  ج��ان��ب  �إىل  �أعمالهم  ع��ر���س  خ��ال  م��ن  �ملنطقة 

�لعامليني وذلك عرب تخ�صي�س 53 لوحة عر�س ل�صورهم �ملميزة.
 31 �إبد�عات  �أف�صل  من  فريدة  جمموعة  عر�س   2017 عام  دورة  وت�صهد 
و�إط���اق معر�س  �لعامل  يف  �صهرة  �الأك��رث  وم��ن  �ل�صناعة  يف  خبري�ً  م�صور�ً 
و�جلمهور  و�مل�صتثمرين  �لفنية  �الأع��م��ال  جلامعي  �لفر�صة  يعطي  لل�صور 

ل�صر�ء بع�س �أعمال �ملعر�س.
كما ي�صت�صيف �ملهرجان 25 ندوة وحما�صرة و�أحد�ث م�صرحية حية تهدف 
�للغوية و�حلدود  �حل��و�ج��ز  �ل�����ص��ور يف جت���اوز  ون��ف��وذ  ق��وة  ع��ن  �لك�صف  �إىل 

�جلغر�فية.  

»�ك�سبوجر« يك�سف عن 17 فائز� يف �مل�سابقة �لعاملية للت�سوير 

�ل�سارقة للكتاب« ي�ست�سيف خرب�ء مو�قع �لتو��سل �لجتماعي
م���ن معر�س   36 �ل�����  �ل������دورة  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
�ل�����ص��ارق��ة �ل����دويل للكتاب - �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
من  �ل��ف��رتة  خ��ال  �ل�صارقة  �إك�صبو  مركز 
عرب   - �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   11 ح��ت��ى  �الأول 
نخبة من  �لتو��صل �الجتماعي”  “من�صة 
�لعاملة  �لتقنية  �ل�صركات  ك��ربى  ممثلي 
يف جم����ال �ل���ت���ج���ارة �الإل���ك���رتون���ي���ة و�أم����ن 
للحديث  �الجتماعي  و�لتو��صل  �ملعلومات 
ع��ن خ��رب�ت��ه��م وجت��ارب��ه��م ح��ول �أح���دث ما 
�مل��ع��ل��وم��ات بجانب  �إل���ي���ه ت��ق��ن��ي��ة  ت��و���ص��ل��ت 
يف  �حل��دي��ث  �الإع���ام  �صبكات  دور  مناق�صة 

وقتنا �لر�هن.
لينكد�إن  �صركات  من  م�صوؤولون  ويتحدث 
ودوب����ي����زل و�أول��ي��ك�����س و ك��ا���ص��رب���ص��ك��ي الب 
ع���ن �أ����ص���ر�ر ه���ذه �مل���و�ق���ع وك��ي��ف��ي��ة عملها 
و�لطريقة �ملثالية لا�صتفادة منها .. فيما 
عرب  �لت�صويق  جم��االت  يف  خ��رب�ء  ي�صارك 
�الإنرتنت و�لتعامل مع �الأزمات يف �ملن�صات 
�لرقمية و�لتدوين �خلا�س بالكتب و�لن�صر 

و�لتدوين حول �لن�صائح �لغذ�ئية .
وقالت خولة �ملجيني رئي�س ق�صم �لت�صويق 
يف هيئة �ل�صارقة للكتاب �إن من�صة �لتو��صل 
�الجتماعي تعد من �لفعاليات �ملبتكرة �لتي 
جتمع بني حمبي �لقر�ءة من ناحية ورو�د 
�لتو��صل  وم�صاهري  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��و�ق��ع 
روؤية  �صمن  �أخ��رى  ناحية  من  �الجتماعي 
�ملعر�س يف �لرتويج للثقافة �ل�صاملة �لتي 
ت��ت��ي��ح ل���ل���زو�ر ت��ن��م��ي��ة م��ع��ارف��ه��م يف جميع 

�ملجاالت �حلياتية.
ت�����ص��ه��د هذ�  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �أن ه���ذه  و�أ����ص���اف���ت 
��صتحد�ث  يف  يتمثل  ن��وع��ي��ا  ت��ط��ور�  �ل��ع��ام 
جزء  يخ�ص�س  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���ور����س 
�نطاقا  �حلكومية  �جلهات  ملوظفي  منها 
م���ن ح��ر���س �مل��ع��ر���س ع��ل��ى �إث�����ر�ء معارف 
وخرب�ت �لعاملني يف هذه �جلهات باأحدث 
م�����ص��ت��ج��د�ت �ل��ع�����ص��ر �ل���رق���م���ي وم���ه���ار�ت 

��صتخد�م �الإنرتنت.
وت�صم قائمة �ل�صيوف .. زيد دروزة مدير 
ح�����ص��اب��ات ت��ن��ف��ي��ذي �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي يف 
�صبكة �لتو��صل �الجتماعي  “لينكد �إن” - 
خمتلف  يف  و�ملحرتفني  باملهنيني  �خلا�صة 
قطاعات �لعمل - حيث يتحدث عن �أهم ما 

�ملنا�صبة  �لوظيفية  �لفر�س  باإيجاد  يتعلق 
بناء  م�صتقبل  ومناق�صة  �ملوقع  خ��ال  من 
�القت�صاد�ت �لرقمية �مل�صتد�مة �لتي تعرب 
ع��ن �ل���روؤي���ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ق��ادة �ل����دول �لذين 
ي�صعون �إىل حتقيق �لتميز ملجتمعاتهم من 
خال توفري �لفر�س �لوظيفية �مل�صتد�مة 

لتاأمني م�صتقبل �أف�صل لل�صباب.
�مل��وؤ���ص�����س و�ملدير  �أل��ك�����ص��ان��در  وت��ق��دم م��اي��ا 
عمل  ور���ص��ت��ي  �ل��ت��و����ص��ل  ل�بيت  �لتنفيذي 
مهار�ت �لت�صويق يف �أن�صتغر�م و�ملو�صوعات 
�لتي تثري �لر�أي �لعام على مو�قع �لتو��صل 
�الجتماعي حيث تناق�س يف �لور�صة �الأوىل 
�الأفكار و�ملهار�ت �لتي ميكن ��صتخد�مها يف 
�الأفكار  و�خلدمات وحتى  �ملنتجات  ت�صويق 

ت�صتعر�س  فيما   .. �أن�����ص��ت��غ��ر�م  م��وق��ع  ع��رب 
�لتي  �مل��و���ص��وع��ات  �أه���م  �لثانية  �ل��ور���ص��ة  يف 
�لتو��صل  مو�قع  على  �لعام  �ل���ر�أي  حركت 

�الجتماعي خال �لعام �جلاري.
ع���ب���د �هلل ط���وق���ان  �مل���ع���ر����س  وي�����ص��ت��ق��ب��ل 
و�لتو��صل  �لعامة  �ل��ع��اق��ات  ق�صم  رئي�س 
�الأو�صط  �ل�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �الإع����ام����ي 
���ص��رك��ت��ي دوبيزل  ل���دى  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال 
�ل���ر�ئ���دي���ن حمليا  �مل��وق��ع��ني  و�أول��ي��ك�����س - 
و�لذي   - �الإلكرتونية  �لتجارة  يف  وعربيا 
ي�صتعر�س �أهم �الأ�صاليب �ملتبعة مبا يتعلق 
قاعدة  ت��و���ص��ي��ع  يف  �ل��ب��ي��ان��ات  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
و�لتوجه  �لنا�صئة  ب��االأ���ص��و�ق  �مل�صتخدمني 
على  �لتطبيقات  خال  من  �لت�صويق  نحو 

�لهو�تف �لذكية.
حماد  �لرحمن  عبد  �ملن�صة  ت�صت�صيف  كما 
�خلبري يف �الت�صال �ملوؤ�ص�صي و�لرقمي �لذي 
يقدم ور�صتي عمل �إد�رة �الأزمات يف �لعامل 
حيث  حقيبة  يف  و�لعمل  و�ل�صكن  �لرقمي 
�الأ�صا�صيات  �أه��م  �الأوىل  �لور�صة  يف  يناق�س 
�ملوؤ�ص�صية  �الأزم���ات  مع  بالتعاطي  �ملتعلقة 
بينما   .. �لرقمية  �ملن�صات  عرب  بد�يتها  يف 
يقدم يف �لور�صة �لثانية �إجابات عن كيفية 
ك�صب م�صاهري مو�قع �لتو��صل �الجتماعي 
�أنحاء  �أث���ن���اء جت��ول��ه��م يف خم��ت��ل��ف  ل��ل��م��ال 
�ل��ع��امل. وي�����ص��ارك يف �مل��ع��ر���س �أح��م��د عبد 
�الجتماعي  �لتو��صل  قطاع  مدير  �لغني 
�ملتخ�ص�صة  �ل�صركة   - الب  كا�صرب�صكي  يف 

يف جم����االت �حل��ل��ول �الأم��ن��ي��ة ع��رب �صبكة 
و�صمال  �الأو�����ص����ط  �ل�������ص���رق  يف  �الإن����رتن����ت 
بعنو�ن  عمل  ور�صة  يقدم  �ل��ذي   - �أفريقيا 
�لتو��صل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  �آم��ن��ا  تبقى  “كيف 
�الجتماعي” بجانب �ملدونة �لليبية نريوز 
غرفال �ملتخ�ص�صة بالتدوين �لغذ�ئي �لتي 
�صتتحدث عن جتربتها يف تقدمي �لن�صائح 

للمتابعني حول �لتغذية �ل�صحية.
ن�صيم  ف��اروق  �مل��دون  ي�صارك  جانبهم  و�إىل 
�أب��رز �ملتخ�ص�صني  �ل��ذي يعترب و�ح��د� من 
يف جماالت تدوين �لكتب بال�صرق �الأو�صط 
مر�جعا  يعمل  حيث  �مل��ع��ر���س  على  �صيفا 
د�ر  منها  دول��ي��ة  ن�صر  دور  لكتب  وم��دق��ق��ا 
و�إت�س  و�آك��ن��وب��ف  �ملتحدة  �ململكة  بينغوين 

يعمل  ك��م��ا  ج��ي  �إ����س  و�إف  للكتب  �إت�����س  �إم 
�جلديدة  للكتب  و�ل��رتوي��ج  �لتعريف  على 
ن�����ص��ط عرب  �أل������ف   25 وي���ح���ظ���ى مب��ت��ب��ع��ة 

تويرت.
�الجتماعي”  �ل��ت��و����ص��ل  “من�صة  وت��ع��ت��رب 
عندها  يتوقف  �ل��ت��ي  �لفعاليات  �أب���رز  م��ن 
�جل���م���ه���ور �ل�����ص��غ��وف ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �آخ���ر 
�ل���و�ق���ع �لتقني  �مل�����ص��ت��ج��د�ت ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د 
من  �لتكنولوجية  �الب��ت��ك��ار�ت  تقدمه  وم��ا 
خيار�ت متطورة تعزز من و�قع �لعي�س �إىل 
وور�س  متنوعة  الأن�صطة  تنظيمها  جانب 
م�صاهري  فيها  ي�����ص��ارك  متخ�ص�صة  ع��م��ل 
�لق�صايا  ع��دد من  �الإع��ام �جلديد لطرح 

�لثقافية و�الإعامية و�الجتماعية.
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• بعد عر�س فيلمك �الأخري )�صنطة حمزة(، ماذ� عن ردود 

�لفعل حوله؟
معظمها  �أن  خ�صو�صاً  ج���د�ً،  مر�صية  �لفعل  ردود  ك��ان��ت   -
�أنني قدمت فيلماً خمتلفاً يف �الإطار  من �جلمهور، ال �صيما 
و�ملخرج  �أن��ا  �لتح�صري  بد�ية  من  حر�صني  وكنا  �لكوميدي 
خمتلفة،  جتربة  �صناعة  على  �الإن��ت��اج  و�صركة  ف���اروق  �أك���رم 

حتديد�ً ما يتعلق بنوعية �لكوميديا نف�صها، وهو ما وجدناه 
�أحمد عبد�هلل ويجمع  �ملوؤلف  �لذي كتبه  يف )�صنطة حمزة( 

بني �لكوميديا و�حلركة.
ر�أيك؟ ما  حركة.  كفيلم  حمزة(  )�صنطة  �لبع�س  • ي�صنف 

�الأفام  نوعية  �إىل  �لفيلم  ينتمي  �لدرجة.  �إىل هذه  لي�س   -
يجب  وك���ان  �جل��رمي��ة،  كوميديا  �إط���ار  يف  ول��ك��ن  �لكوميدية 

�أنه فيلم  �أن يت�صمن م�صاهد مطارد�ت، ولكن ال يعني ذلك 
حركة الأن لاأخري �صكًا خمتلفاً متاماً.

�الإير�د�ت؟ عن  • ماذ� 
و�الأعلى  �لتذ�كر  �صباك  ت�صدر  فكرة  ب��اأن  �صابقاً  �صرحت   -
ي��ك��ون د�خل  �أن  ف��ن��ان ح��ري�����س ع��ل��ى  ك���اأي  م�����ص��اه��دة تهمني 
تقدمي  ف��االأه��م  نحوها،  �أ�صعى  �أو  �أبحث  ال  ولكني  �ملناف�صة، 
باأنني مل  وي�صعر  �صعيد�ً  يخرج �جلمهور  و�أن  قيمة  له  عمل 
لذ�  �الأعياد.  مو��صم  يف  خ�صو�صاً  �أ�صايقه،  �أو  حياءه  �أخد�س 
�إىل  �أك��رث، ي�صاف  �لكوميدي  �مل��ذ�ق  �لفيلم  �أن يحمل  �أتعمد 
�أعلى  كلهم  �ملناف�صون  �أن يحقق  فعًا  �أمتنى  �أنني كنت  ذلك 
�أن  �ل�صناعة قبل  �صي�صب يف �صالح  �الأم��ر  �إي���ر�د�ت الأن هذ� 
مو�صم  يف  حا�صر�ً  �أك��ون  و�أن  �ل�صخ�صية،  �مل�صلحة  �إىل  يعود 
م��ن ج��م��اه��ري��ة كبرية  ل��ه��م  ب��ال��ن��ج��وم مب��ا  م��ل��يء  �صينمائي 
و�أعمال م�صتو�ها �لفني قوي و�أحقق �لنجاح، فلذلك )طعم 
تت�صمن  �أن  �أمتنى  لذ�  مناف�صة �صعيفة.  دخ��ويل  �أحلى( من 

مو��صم �ل�صينما كافة �أعمااًل قوية ومميزة.
)عيد  �ل�صابق  �ملو�صم  يف  �لفيلم  طرح  �ملفرت�س  من  • كان 

�لفطر(، فلماذ� تاأجل �إىل عيد �الأ�صحى؟
- عند بد�ية �لتح�صري كانت لدينا �لنية يف عر�س �لفيلم يف 
مو�صم عيد �لفطر لكن �لوقت مل ي�صعفنا. وعند بدء �لت�صوير 
بت�صوير  �لبع�س  �ن�صغال  ب�صبب  �لعمل  توقف  قليلة  ب��اأي��ام 
�أن��ا ت�صوير  ب��د�أت  �أك��رث من م�صل�صل ل�صهر رم�صان، وبعدها 
)طاقة �لقدر(، وكان يجب �أن �أتوقف عن ت�صوير �لفيلم كي 
ال �أقع يف فخ �لوقت، خ�صو�صاً �أن مو�صم �ل�صهر �لف�صيل كان 
�قرتب. عليه، كان من �مل�صتحيل عر�س �لفيلم يف عيد �لفطر 
فاخرتنا تاأجيله �إىل مو�صم �آخر، ف�صًا عن �أن من �ل�صعب 
�ليوم  ويف  يوماً،   30 طيلة  �مل�صاهدين  �إز�ء  �أح�صر  �أن  �أي�صاً 
ترك  علّي  كان  ثم،  فيلماً. من  لهم  �أق��دم  و�لثاثني  �لو�حد 

م�صافة زمنية بني �لعملني كي ي�صتاق �إيل �جلمهور.
وجهة  م���ن  �الأف�������ص���ل  ه���و  �الأ����ص���ح���ى  ع��ي��د  م��و���ص��م  • ه���ل 

نظرك؟
- ال �أجزم �أن هذ� �ملو�صم هو �الأف�صل �صينمائياً �أو �الأ�صو�أ الأن 
�أنه  ر�أت  �ملنتجة  �ل�صركة  �أن  �أعتقد  ولكني  �هلل.  بيد  �الأرز�ق 
بقية  عن  خمتلف  حمزة(  )�صنطة  فيلم  الأن  �ملنا�صب  �ملو�صم 

�الأعمال �مل�صاركة.
جتاربة  �أوىل  يف  فاروق  �أكرم  �ملخرج  مع  تعاونك  عن  • ماذ� 

�ل�صينمائية، وماذ� عن كولي�س �لعمل؟
بد�ية  يف  �ملنتجة  و�ل�صركة  ف��اروق  �أك��رم  باملخرج  جمعتني   -
على  و�تفقنا  خالها  تو��صلنا  عدة  �جتماعات  �لتح�صري�ت 
�أقدمه و�أترك  �أي عمل  �أتدخل يف  �لتفا�صيل، و�أنا كعادتي ال 
�أنا  عموماً،  ب��ه.  يقوم  مب��ا  �أدرى  فهو  فر�صته،  للمتخ�ص�س 
�ختيار�ت  يف  خ�صو�صاً  �ملخرج،  وبجهد  �لتجربة  بهذه  �صعيد 
فريق �لعمل �لتي مل تكن عن طريق �مل�صادفة، بل جاء �ختيار 
كل �صخ�صية ب�صكل خمتلف متاماً عما عرفه �جلمهور، وهو 

ما حدث مع �صخ�صية ي�صر� �للوزي وحممد ثروت.
معزة  ه��ال  حمادة  يحمل  �لتي  �ل�صابقة  �أعماله  ح��ول   •

كبرية لها وذكرى خا�صة، يقول:
- ال وجود لفيلم معني. �أعمايل كافة �لتي قدمتها لها �ملعزة 
)حلم  م��ث��ل  فيلماً  �أق����دم  �أن  �أمت��ن��ى  ل��ك��ن  د�خ��ل��ي.  يف  نف�صها 
يف  للم�صاركة  يجذبني  جيد�ً  ن�صاً  �أتلق  مل  �أنني  �إال  �لعمر(، 

فيلم من هذه �لنوعية جمدد�ً.

عاد حمادة هالل خالل هذ� �ملو�شم �ل�شينمائي بتجربة �شينمائية خمتلفة بعنو�ن )�شنطة حمزة( جمع فيها بني �لكوميديا 
و�حلركة. �لفيلم �لذي ��شتغرق ت�شويره �أكرث من �شبعة �أ�شهر تعاون �لفنان �مل�شري من خالله للمرة �الأوىل مع �ملخرج �أكرم 

فاروق. حمادة وحتدث  يف هذ� �حلو�ر عن �لفيلم وعن مناف�شات هذ� �ملو�شم و�الإير�د�ت، وتفا�شيل �أخرى.

�شعدت كثري� بتج�شيد �شخ�شية )حت�شب�شوت(

هند �سربي: من حق �جلمهور �أن 
ي�ساهدو� �أعماًل حترتم عقولهم

�شعيد بنجاح فيلم )�شنطة حمزة( 

حمادة هــالل: �لأهــم عنـــــدي 
�أن يحمــل �لعمــل قيــمـة فــنيــة عــاليـــة

عر�س  عندما  كثري�ً  )�صعدت  �صربي:  و�أ�صافت 
����ص���ري���ف ع���رف���ة ع���ل���ّي جت�صيد  �ل���ك���ب���ري  �مل����خ����رج 
�أع�صق  الأنني  حت�صب�صوت،  �لتاريخية  �ل�صخ�صية 
حلمي،  هو  �ل�صا�صة  على  وتقدميها  �لقوية  �مل��ر�أة 
بكل  �ال�صتعانة  على  وحر�صت  فر�صة  ووجدتها 
�مل���ر�ج���ع �ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل���ت���و�ف���رة ع���ن ف����رتة حكم 

حت�صب�صوت مل�صر(.
و�أردفت �لفنانة �لتون�صية: )حت�صب�صوت �أحد �أكرث 
�الأدو�ر �ملليئة باالأبعاد �لتى �أديتها فى حياتي، فهي 
ملكة بها �صفات �لعظمة، �إذ �إنها �بنة �الإله �آمون 
وبالتاأكيد قر�أت عنها كثري�ً  �أعد�ء كثريون،  ولها 
�ملوثقة  �لتاريخية  �مل�صادر  و��صتعنت بالعديد من 

�لتي حتكي عن فرتة حكمها(.

وهي  م�صرية  ملكة  ل�صخ�صية  جت�صيدها  وع��ن 
لي�صت م�صرية، قالت هند �صربي: )ال �أفكر بهذ� 
خاطئاً.  مقيا�صاً  و�أع��ت��ربه  �الإط���اق،  على  �ملنطق 
و�لفن  دور  �أي  ي��ج�����ص��د  �أن  �مل��م��ك��ن  م���ن  ف��امل��م��ث��ل 
�الأعمال  ع�����ص��ر�ت  �أن  ب��دل��ي��ل  جن�صية،  ي��ع��رف  ال 
�الأمريكية تناولت �ل�صخ�صيات �لفرعونية، و�أبرز 
تايلورعندما  �إليز�بيث  �الأمريكية  �لنجمة  مثال 
 50 م��ن  �أك��رث  منذ  كليوباتر�  �صخ�صية  ج�صدت 

عاماً(.
�لتعاون من جديد مع �ملخرج �صريف  وعن عودة 
ع��رف��ة، م��ن��ذ �أن ق��دم��ت �آخ���ر �أع��م��ال��ه��ا م��ع��ه وهو 
خمرج  عرفة  )�صريف  �أك���دت:  )�جل��زي��رة(،  فيلم 
�أكرب  �أبعاد  تكوين  وي�صتطيع  �ملمثل،  �إىل  ي�صيف 

خا�صة،  متعة  معه  وللعمل  ل�صخ�صياته، 
لذلك �صعدت جد�ً لتجدد �لتعاون معه(.

وع���ن ع���دم م��ن��ا���ص��ب��ة ع��ر���س )�ل��ك��ن��ز( يف 
مو�صم �لعيد، علقت هند على هذ� �الأمر 
�أي مو�صم  قائلة: )قر�ر طرح �لفيلم فى 

�مل����وزع و�مل��ن��ت��ج، وم���ع ه���ذ� فاأنا  ي��ع��ود �إىل 
ي�صاهدو�  �أن  �جلمهور  ح��ق  م��ن  �أن  �أعتقد 

�أع���م���ااًل حت���رتم ع��ق��ول��ه��م، ���ص��و�ء ف��ى مو�صم 
وفنانني  �صينما  ك�صناع  وو�جبنا  غ��ريه،  �أو  �لعيد 
�أمامه تنوع  �أن نرتقي بذوق �جلمهور، و�أن يكون 
له �خليار يف  ون��رتك  �ملعرو�صة  �الأف���ام  كبري يف 

�لنهاية(.
ون��ف��ت وج���وده���ا ���ص��م��ن ف��ري��ق ع��م��ل ف��ي��ل��م )خط 

�ل������ن������ار(، وق����ال����ت: 
)�صعيدة بهذ� �لعمل وبكل �أبطاله، ولكن 
�أن��ا ل�صت ج��زء�ً منه، وما ن�صر عن  لاأ�صف 

م�صاركتي فيه كان خطاأ(.
وع����ن م��وع��د ط����رح ف��ي��ل��م )زه�����رة ح���ل���ب(، يف 
م��وع��د طرحه  �صيتم حت��دي��د  �أن���ه  �أك���دت  م�صر، 
يف دور �لعر�س �مل�صرية، بعد �أن تنتهي جولته يف 

بع�س �ملهرجانات �لدولية.
وكانت هند ح�صلت �أخري�ً على تكرمي من �ملركز 
�لكاثوليكي عن دورها يف م�صل�صل )حاوة �لدنيا(، 
�لعابدين ورجاء  �لذي قامت ببطولته مع ظافر 

�جلد�وي و�أنو�صكا وحنان مطاوع.

ك�شفت �لفنانة �لتون�شية هند �شربي عن حلمها وحبها لتقدمي حياة )ملكات �لفر�عنة(، 
فيلم  �أح��د�ث  �شمن  )حت�شب�شوت(،  ل�شخ�شية  جت�شيدها  مع  حتقق  �حللم  هذ�  �إن  وقالت 
)�لكنز( �لذي �شاركت يف بطولته مع عدد كبري من �لنجوم منهم حممد �شعد، حممد رم�شان، 

حميي �إ�شماعيل وهيثم �أحمد ذكي، وكتبه عبد�لرحيم كمال و�أخرجه �شريف عرفة.
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دو�ء جديد يعالج �لإيدز وينع نقل �لعدوى بالفريو�ش
�ملناعة  �الإ�صابة بفريو�س نق�س  �إيجاد طريقة ملنع  متّكن علماء رو�س من 
�ملكت�صب )�الإي��دز(، م�صتنًد� على بناء حم�س نووي يعمل على حظر عمل 

�لفريو�س �خلطري.
�مل��رك��ز �لعلمي و�ل�صريرى  وق���د مت ه���ذ� �الك��ت�����ص��اف م��ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء م��ن 
��صتطاعو�  ح��ي��ث  رو���ص��ي��ا،  و�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي  للطب  �ل��ف��ي��در�يل 

��صتخر�ج حم�س نووي خا�س من جزيئات م�صنعة.
وقال �لعلماء: �إنهم يقومون بالعمل على �ختبار�ت حتمل بني طياتها نتائج 
�الإي��دز وال  تاأثري فريو�س  �إيقاف  ق��ادر على  �ل��دو�ء  �أن  م�صجعة. موؤكدين 

ي�صمح بالعدوى.
بقي  حيث  مو�صع،  �صكل  على  �ل���دو�ء  ه��ذ�  الإن��ت��اج  قريًبا  �لعلماء  وي�صتعّد 
لذلك ��صتكمال دورة كاملة من �لتجارب �ل�صريرية و�ختيار �ل�صكل �الأكرث 

ماءمة الإنتاجه.
�آل��ي��ة وقائية  ف��اإن �جل�صم يطور  �ل���دو�ء،  ت��ن��اول  بعد  �إن��ه  �لعلماء:  وي��ق��ول 
�أن يقومو� بتطعيم  وي�صبح غري معر�س لاإ�صابة بالفريو�س، كما ميكن 
عدد كبري من �لنا�س يف �مل�صتقبل �لقريب، حيث يتمتع �لدو�ء بتكلفة �نتاج 

منخف�صة مما يجعله يف متناول �جلميع.

�نخفا�ش عدد �لوفيات ب�سبب �حل�سبة على م�ستوى �لعامل
قالت منظمة �ل�صحة �لعاملية وهيئات دولية �أخرى يوم �خلمي�س �إن �لعدد 
�ل�صنوي للوفيات ب�صبب مر�س �حل�صبة على م�صتوى �لعامل �نخف�س �إىل 

دون �ملئة �ألف للمرة �الأوىل �لعام �ملا�صي وبلغ 90 �ألفا.
�لوفيات  عدد  بانخفا�س  �الأملانية  و�حل�صبة  �حل�صبة  ملبادرة  تقرير  و�أف��اد 
بن�صبة 84 باملئة يف 16 عاما �إىل 90 �ألف حالة وفاة يف عام 2016   من 
�لرئي�صي  �ل�صبب  �إن  �ملبادرة  2000. وذك��رت  �ألفا يف عام   550 �أكرث من 

ور�ء �النخفا�س هو ح�صول مزيد من �الأطفال على �لتطعيمات.
لكن �لتقرير حذر من �أن �لعامل ال يز�ل بعيد� عن �لق�صاء على �حل�صبة 
�ل��ازم��ت��ني من  م��ن �جلرعتني  �الأوىل  �جل��رع��ة  تغطية  �أن  وذك���ر  مت��ام��ا. 
�لتطعيم �صد �حل�صبة متوقفة عند 85 باملئة منذ عام 2009 وهو �أقل 
من �لن�صبة �ملطلوبة �لبالغة 95 باملئة. وبلغت تغطية �جلرعة �لثانية 64 

باملئة فقط يف 2016.
وقال جان ماري �أوكو-بيلي مدير ق�صم �لتح�صني مبنظمة �ل�صحة �لعاملية 

�صفر. �إىل  �حل�صبة  حاالت  بعدد  للو�صول  جاهدين  �لعمل  “علينا 
�صد  �لتطعيم  و�صل  �إذ�  فقط  حتقيقه  ميكن  �حل�صبة  على  ”�لق�صاء 

�حل�صبة لكل طفل يف كل مكان“.
�الأحمر  �ل�صليب  ب��ني  �صر�كة  ه��ي  �الأمل��ان��ي��ة  و�حل�صبة  �حل�صبة  وم��ب��ادرة 
وموؤ�ص�صة  منها  و�لوقاية  �الأمر��س  ملكافحة  �الأمريكية  و�ملر�كز  �الأمريكي 
للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لتابع  �لطفولة  و�صندوق  �ملتحدة  �الأمم 

)يوني�صيف( ومنظمة �ل�صحة �لعاملية.
5.5 مليار  2000 مت توفري ح��و�يل  �إن��ه منذ ع��ام  �مل��ب��ادرة  وق��ال تقرير 
خ��دم��ات حت�صني  م��ن خ��ال  الأط��ف��ال  �لتطعيم �صد �حل�صبة  م��ن  جرعة 

منتظمة وحمات تطعيم جماعي.
لكنه �أ�صاف �أنه ال يز�ل هناك حو�يل 20.8 مليون طفل ال يح�صلون على 
�جلرعة �الأوىل من �لتطعيم �صد �ملر�س. ويعي�س �أكرث من ن�صف �الأطفال 
وباك�صتان  و�لهند  نيجرييا  دول هي  �صت  �لتطعيمات يف  يتلقون  ال  �لذين 

و�إندوني�صيا و�إثيوبيا وجمهورية �لكوجنو �لدميقر�طية.

- من هو مكت�شف �لنيرتوجني؟
عام  �لنيرتوجني  �كت�صف  ��صكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  د�ن��ي��ال  ه��و 

.  1772
-مما ي�شنع �لفلني ؟

�لفلني ي�صنع من حلاء نوع من ��صجار �لبلوط وهوبلوط �لفلني حيث 
يتم تق�صريه و�صناعة �لفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جد� ومقاوم 

للماء �ي �ن �ملاء الينفذ منه

�لت�صمم. �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�س  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  •هل 
و�لق�صدة  و�لزبدة  �لبي�س  و�صفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�صمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  •هل 
�لنمو  عملية  يعوق  ونق�صه  �لطفل  لنمو  الزم  و�لكمرثى  و�جل��زر  �الأور�ق  طويلة  �ل�صفر�ء  و�خل�����ص��رو�ت 

و�الفر�ط يف تناوله ي�صبب �صغطا متز�يد يف 
�لدماغ ودو�ر و�صد�ع وت�صاقط �ل�صعر وي�صقق �جللد و�ل�صفاه ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�صل.

•فيتامني ج (2) : حيوي وال غنى عنه للج�صم وي�صاهم يف �لكل�س وتنظيم �لدورة �لدموية ونق�صه يوؤّدي �ىل 
مر�س �ال�صقربوط و�لنزالت �ل�صدرية على �أنو�عها.

�أن �لفو�كه كافة وباالأخ�س �حلم�صيات و�لطماطم (�لبندورة) حتوي كمّية كبرية من فيتامني  •هل تعلم 
ل �أكل �خل�صرو�ت �حلاوية على �لفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�صّ

�لنا�س يرت�وح حا�صل  باملائة من  و�أن 95  �ملوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه 130 درجة  �ل�صخ�س  �أن  تعلم  •هل 
ذكائهم بني 70 - 130درجة �أما �ملغّفلني فيرت�وح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة و�لبله ما بني 20 - 50 درجة 

و�أخري� �ملعتوه �لذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.
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فو�ئد �خليار

�أف�����ص��ل و���ص��ي��ل��ة للح�صول  �أف�����ادت در�����ص���ة ع��ل��م��ي��ة �أن ع�����ص��ري �خل���ي���ار ه���و 
لغناه  �مل��ح��اة؛  للم�صروبات  �جليد  و�لبديل  و�مل��ع��ادن،  �لفيتامينات  على 
بالفيتامينات، و�ملعادن، و�الألياف �لغذ�ئية و�ملغذيات �لنباتية �لتي ت�صاعد 

على �حلفاظ على �صحة �جل�صم و�لعقل.
�ل�صارة عن  �ل�صموم  تكمن يف طرد  �خليار  فو�ئد  �أن  �إىل  �لدر��صة  وت�صري 
– ويحتوي  �لكلى  ح�صى  �إذ�ب��ة  ميكنه  بانتظام  ��صتخد�مه  وعند  �جل�صم، 
�حتياجاته  من  كبري  بجزء  �جل�صم  متد  �لتي  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  على 

�لغذ�ئية.
باالإ�صرتوجني  �ملرتبطة  �ل�صرطانات  حماربة  يف  �خليار  ق�صر  ي�صاعد  كما 

مثل �صرطان �لثدي، �ملبي�س، �لرحم، و�صرطان �لربو�صتات.
�لعادية، ويحافظ  �ملياه  �صرب  رتابة  وي�صاعد �صرب ع�صري �خليار يف ك�صر 
على رطوبة �جل�صم �لتي ت�صاعد على �إبقاء خايا �جل�صم ن�صيطة، �إ�صافة 
ي�صاعد  و�ملياه؛ وبالتايل  �لغذ�ئية  باملو�د  �لوزن، فاخليار غني  �إنقا�س  �إىل 

على كبح �ل�صهية و�ل�صعور بال�صبع.
�لعديد  وي��ع��ال��ج  �له�صمي،  �جل��ه��از  و�صحة  �له�صم  م��ن  �خل��ي��ار  ويح�صن 
ب�صبب  وهذ�  �ملعدة(؛  و�لتهاب  �له�صم،  )ع�صر  مثل:  �ل�صحية  �مل�صاكل  من 

حمتو�ه �لعايل من �الألياف �لغذ�ئية.

�صديدة  �آالم  يف  �الأ�صنان  ح�صا�صية  تت�صبب 
من  �أي  �أو  بالت�صو�س  �الإ�صابة  مع  خا�صة 
طبقة  ت��اآك��ل  ب�صبب  وحت��دث  �للثة  م�صاكل 
عامل  وت�صكل  �الأ���ص��ن��ان  تغّلف  �ل��ت��ي  �ملينا 
لاأمل  عر�صة  تكون  وبالتايل  لها  حماية 

من �أقل �صيء.
وين�صح موقع "ميديكال نيوز تود�ي" بعدة 
ن�صائح ملن يعانون من ح�صا�صية �الأ�صنان يف 
خا�صة  �أ�صنان  معجون  ��صتخد�م  مقدمتها 

�لفلور�يد  مب�����ادة  وم���دع���م  ب��احل�����ص��ا���ص��ي��ة 
حلماية �الأ�صنان من �الأمل.

ك���م���ا ي���ن�������ص���ح ب����االب����ت����ع����اد ع�����ن �الأط���ع���م���ة 
�ل�صارة كامل�صروبات  �حلم�صية و�مل�صروبات 
وتوؤدي  �ملينا  طبقة  ت�صعف  الأنها  �لغازية 

لزيادة �أمل �الأ�صنان.
مع  للتعامل  ا  �أي�صً �لهامة  �لن�صائح  وم��ن 
ح�صا�صية �الأ�صنان عدم �ملبالغة يف ��صتخد�م 
��ا ع��ل��ى مو�د  غ�����ص��ول �ل��ف��م الح��ت��و�ئ��ه �أي�����صً

ح��م�����ص��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���اآك���ل ط��ب��ق��ة �ملينا 
بالفلور�يد،  �مل��دع��م��ة  �الأن�����و�ع  و����ص��ت��خ��د�م 
وعدم �ملبالغة يف ��صتخد�م عاجات تبيي�س 

�الأ�صنان.
�ل�صارة  �ملمار�صات  بتجنب  �ملوقع  وين�صح 
�ملك�صر�ت  ف��ت��ح  حم���اول���ة  م��ث��ل  ب��االأ���ص��ن��ان 
�ل�صلبة  �مل���و�د  وت��ن��اول  �الأ���ص��ن��ان  بو��صطة 
الأهمية  ب��االإ���ص��اف��ة  �ل�����ص��ّن  ت�صقق  لتجنب 

�ملتابعة ب�صكل دوري مع طبيب �الأ�صنان.

لعــالج  طبيــة  ن�ســائح   5
ح�ســا�ســية �لأ�ســنان

�لفنانة فيث هيل خالل جولة مو�شيقى �لريف �المريكية Soul2Soul يف مركز باركليز يف بروكلني-نيويورك )�أ ف ب(

وقفت جمموعة كبرية من �حلمام اللتقاط �حلب من على �الر�س وقد �ن�صغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
�ملاكر فلو جاء �الآن و�صحبها  �ل�صياد  يا ويلكن لقد وقفنت على �صبكة  بي�صاء جميلة ت�صرخ عليهم وتقول 
لوقعنت كلكن فيها فاأ�صرعت �حلمامات وطارت من طارت و��صتبكت خيوط �ل�صبكة مع �رجل بع�صهن وقد 
�خذن فرتة حتى ��صتطعن �لطري�ن ومل يبق غري و�حدة �أخذت حتاول �لهروب من �ل�صبكة لكن ال حمال، 
حتى جاء �ل�صياد فنظر فوجدها وحدها يف �ل�صبكة وقال .. حمامة و�حدة فقط �يتها �ملاكر�ت وماذ� �صاأفعل 
بو�حدة .. فرتكها وذهب رمبا ياأتي غريها فو�حدة ال تكفي . عندما ذهب �ل�صياد قالت �حلمامة لزمياتها 
ال تقفن هكذ� هيا فلنحمل �ل�صبكة ونطري بها ملكان �آخر حتى ننقذ �صديقتنا، فنزلت �حلمامات وقمن بحمل 
�لفئر�ن وهو  �ح��د  يقع فيه جحر  �آخ��ر  نزلن يف مكان  �الخ��رى حتى  �طر�فها وفيها �حلمامة  �ل�صبكة من 
�صديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بو�جبه و�طلق �صر�ح �حلمامة �ال�صرية .. بعدها وقفن ي�صحكن فقالت 
�حد�هن �عرف �ين يوجد �ل�صياد �الن هيا فلنحمل �ل�صبكة ونطري بها ونلقيها عليه .. �صحك �جلميع وقمن 
بحمل �ل�صبكة و�لطري�ن بها وعلى �طر�ف �لبحرية �لقني �ل�صبكة لتنزل فوق ر�أ�س �ل�صياد �لذي فوجيء 
بنف�صه ��صري �صبكته و�حلمامات تطري فوق ر�أ�صه يهدلن ويغنني فغ�صب وهاج وقال �نا �ملخطىء لو �خذت 

�ل�صبكة و�صديقتكن فيها لكننت �الآن باكيات �يها �حلمامات �ملاكر�ت . 


