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لع�ساق الكروا�سون.. احذروا
يعدُّ الكروا�شون، من اأ�شهر املخبوزات التي نتناولها يف اأوقات الإفطار، 
نن�شى  اأو  اأننا نتجاهل  ال�شباح، غري  �شاعات  املقاهي يف  ل��رواد  خا�شة 

احلذر من بع�ض مكوناته.
من  انطلق  منذ  ب��ال��زب��دة،  ج��دا  الغنية  امل��خ��ب��وزات  م��ن  فالكروا�شون 
بينما يتم  املحليات،  باإ�شافة  العامل، وبات يخبز  موطنه فرن�شا نحو 

ح�شوه اأحيانا بال�شوكولته، املربى، الع�شل وغري ذلك قبل خبزه.
من  طبقات  تف�شلها  العجني  م��ن  طبقات  م��ن  ال��ك��روا���ش��ون،  يتكون 
الإ�شفنجي  الن�شيج  الكروا�شون  اإعطاء  يف  ه��ام  دور  فللزبدة  ال��زب��دة، 

اخلفيف.
والزبدة من الدهون ال�شافية، لذا فقد ت�شكل عائقا جديا اأمام اإمكانية 

تناول الكروا�شون ملن يعاين من ن�شبة مرتفعة من دهون الدم.
الكل�شرتول  م�شتوى  لرت��ف��اع  �شببا  النباتي  وال�شمن  ال��زب��دة  وت��ع��دُّ 
تكل�ض  وح��دوث  ت�شييق  خطر  اأن  امل��ع��روف  وم��ن   .LDL ن��وع  من 
املرتفع. ح�شب موقع   LDL ال�  يرتبط مب�شتوى  الدموية  الأوعية 
"طب ويب". وح�شب خرباء، فاإن الأف�شل بالن�شبة لل�شيدات، �شناعة 
اأ�شرار  اأي��ة  وتخفيف  مكوناته،  على  لل�شيطرة  منزليا  ال��ك��روا���ش��ون 
�شحية قد تنجم منه، فيما يجب احلذر عند تناوله يف اخلارج، وعدم 
تت�شبب  ق��د  م��ن  خا�شة  �شحية،  ع��واق��ب  يخ�شون  مل��ن  فيه  الإف����راط 

الدهون لهم مثل الزبدة مب�شاكل �شحية.

الأطعمة املتاحة يف العمل غري �سحية 
يقول باحثون يف درا�شة جديدة اإن الأطعمة التي يتناولها املوظفون يف 
اأماكن عملهم يف الوليات املتحدة تكون غري �شحية عادة �شواء تلك 

التي ي�شرتونها من املق�شف اأو املتاحة لهم جمانا.
اأن  الأ�شبوع  م��دى  على  عملهم  يف  بالغون  تناوله  عما  م�شح  واأظ��ه��ر 
�شخ�شا من كل اأربعة تناول الطعام يف العمل مرة اأو اأكرث وكان ب�شكل 

عام مليئا بال�شعرات التي ل فائدة لها والأمالح والدهون وال�شكر.
التغذية  اأكادميية  التي ن�شرت يف دورية  الدرا�شة  الباحثون يف  واأ�شار 
وعلم النظم الغذائية اإىل اأن تلك الأطعمة ت�شمل البيتزا وامل�شروبات 
اأ���ش��اف م��ا ي��ق��رب من  ال��غ��ازي��ة والب�شكويت وال��ك��ع��ك واحل��ل��وى مم��ا 

الأ�شبوع. يف  لغذائهم  حراري  �شعر   1300
وقال كبري الباحثني يف الدرا�شة �شتيفن اأونيفرك وهو باحث يف مراكز 
جورجيا  بولية  اأتالنتا  يف  البدانة  ومكافحة  الأم��را���ض  يف  التحكم 
لكنه  بيع  ماكينات  اأو  مق�شف  م��ن  ي��اأت��ي  ل  الأط��ع��م��ة  تلك  "اأغلب 

معرو�ض جمانا يف منا�شبات اجتماعية واجتماعات مما فاجاأنا".
وخل�ض الباحثون يف الدرا�شة لتلك النتائج من عينة ممثلة للموظفني 
على م�شتوى البالد �شملت 5200 موظف �شاركوا يف ا�شتبيان اأجرته 
وزارة الزراعة بني عامي 2012 و2013 و�شاألهم عما تناولوه على 

مدى �شبعة اأيام.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن 23 باملئة من املوظفني ح�شلوا على طعام يف 
العمل خالل الأ�شبوع من بينهم 17 باملئة ح�شلوا على طعام جماين 
زيادة  �شاهم يف  اأب��رز ما  الطعام. ومن بني  ا�شرتوا هذا  باملئة  وت�شعة 
الغازية  امل�شروبات  كانت  تناولوها  التي  احلرارية  ال�شعرات  اإجمايل 

وال�شطائر والرقائق واملعجنات والبيتزا واحللويات.
وي�شري فريق الدرا�شة اإىل اأن الأطعمة املتاحة يف مكان العمل �شجلت 
على مقيا�ض موؤ�شر الطعام ال�شحي لعام 2010 وهو  نقطة   48.6
نف�ض املعدل الذي ت�شجله مكونات قائمة الطعام يف مطاعم الوجبات 

ال�شريعة.
الكاملة  ب��احل��ب��وب  الغنية  امل��ق��ي��ا���ض  ه���ذا  ع��ل��ى  ال�شحية  والأط��ع��م��ة 

واخل�شروات والفواكه والربوتينات والألياف ت�شجل 100 نقطة.
يف  امل��وظ��ف��ون  عليها  يح�شل  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  اأن  اإىل  الباحثون  ون��ب��ه 
ومع  لكن  ال��غ��ذائ��ي  نظامهم  اأغ��ل��ب  م��ن  ق�شم  اأك��رب  ت�شكل  ل  عملهم 
العمل ثالث  الطعام يف  باملئة منهم يح�شلون على   11 ذلك فن�شبة 
مرات اأ�شبوعيا فيما ح�شل خم�شة باملئة عليه خم�ض مرات اأو اأكرث يف 
يتناولون كميات كبرية من  املوظفني  اأن ماليني  يعني  الأ�شبوع مبا 
ال�شعرات احلرارية يف العمل بانتظام مما قد ي�شكل جزءا مهما من 

نظامهم الغذائي.
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في�سبوك وال�سعادة.. درا�سة تك�سف ال�سر
اأجابت درا�شة اأجريت موؤخرا عن �شوؤال لطاملا حري املاليني يف جميع اأنحاء 
في�شبوك،  �شيما  ل  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي  من  العامل 

وهو: هل التوقف عن ا�شتخدام في�شبوك يقود اإىل ال�شعادة؟
اإىل  امل�شتخدم  يقود  يومي  ب�شكل  في�شبوك  ا�شتخدام  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 
مثل  هذه  عن  البتعاد  وحتى  ال�شتخدام،  هذا  من  التقليل  واأن  التعا�شة، 

املواقع، يزيد م�شتوى ال�شعادة.
يف املقابل، اأكدت الدرا�شة اأن البتعاد عن مواقع التوا�شل الجتماعي يوؤدي 
والأحداث  الإخ��ب��اري  املجال  يف  خ�شو�شا  واملعلومات،  املعرفة  تراجع  اإىل 

املحلية والإقليمية اجلارية.
في�شبوك  على  حل�شاباتهم  امل�شتخدمني  تعليق  ف���اإن  ال��درا���ش��ة،  وبح�شب 
امل�شتخدمني  اأن يح�شن حياة  �شهر، ميكن  ملدة  املوقع  ا�شتخدام هذا  وعدم 

ال�شخ�شية والذهنية والنف�شية.
وهدفت الدرا�شة التي اأجراها باحثون من جامعتي نيويورك و�شتانفورد، 
التوا�شل  وم���واق���ع  في�شبوك  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ت��اأث��ري  درا����ش���ة  اإىل 

الجتماعي الأخرى على �شلوك امل�شتخدم وحالته الذهنية.
التوا�شل  لو�شائل  ال�شحي  "التاأثري  بعنوان  التي جاءت  الدرا�شة،  و�شملت 
 15 املوقع  ي�شتخدمون  ممن  اأمريكيا  م�شتخدما   2844 الجتماعي" 
واإبطال  الفي�شبوك  �شفحة  تعطيل  اأن  وبينت  يوميا.  الأق��ل  على  دقيقة 
اإىل  اأدى   ،2018 ع��ام  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���ش��ة،  يف  امل�شاركني  بني  تفعيلها 
التفاعل الجتماعي  زي��ادة  الإنرتنت، مثل  البعيدة عن  الأن�شطة  زي��ادة يف 
بها  قام  التي  الأخ��رى  الأن�شطة  ومن  والأ�شدقاء.  الأ�شرة  مع  ال�شخ�شي 
مع  اأو  منفردة  ب�شورة  ���ش��واء  التلفزيون  م�شاهدة  ال��درا���ش��ة،  عينة  اأف���راد 

اآخرين، كاأفراد العائلة والأ�شدقاء.

حلوم اأبقار مغ�سو�سة 
تغزو دول 

اأطنان  اأوروبية عدة  دولة   13 ا�شتوردت 
املغ�شو�شة من بولندا،  من حلوم الأبقار 
وت�شعى حاليا اإىل اإتالفها ومنع تداولها، 

بح�شب ما ك�شفت املفو�شية الأوروبية.
وتبحث الدول الأوروبية املعنية عن نحو 
يعتقد  التي  اللحوم،  هذه  من  اأطنان   3

اأنها ذبحت ب�شكل خمالف للمعايري.
واأك�����دت ب��ول��ن��دا اأن ال��ل��ح��وم ج����اءت من 
ح����ي����وان����ات م���ري�������ش���ة ع���ل���ى م�����ا ي���ب���دو، 
�شحة  على  خطر  اأي  ت�شكل  "ل  لكنها 
تقرير  ك�شف  م��ا  بح�شب  امل�شتهلكني"، 

للتلفزيون البولندي.
ديدييه  الفرن�شي  الزراعة  وزي��ر  وك�شف 
بالده  يف  ال�شحية  ال�شلطات  اأن  غ��ي��وم، 
800 كيلوغرام من هذه  اكت�شفت نحو 
الفرن�شية  ال�شركات  اأن  واعترب  اللحوم، 
وكالة  ذكرت  ما  وفق  "للغ�ض"،  تعر�شت 
ف��ران�����ض ب���ر����ض. ومت��ك��ن��ت ال�������وزارة من 
كيلوغرام   500 ق���راب���ة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
اجلمعة،  املغ�شو�شة،  الأب��ق��ار  حل��وم  م��ن 
اأو�شحت  لكنها  ب��اإت��الف��ه��ا،  ق��ام��ت  حيث 
كيلوغراما   150 ح����وايل  ب��ي��ع  مت  اأن����ه 

للم�شتهلكني عرب حمال بيع اللحوم.

الرتددات الراديوية النب�سية 
عالج لأمل اأ�سفل الظهر �ص 23

تزّود  اأطعمة   7
ج�سمك بفيتامني »اإي«

ُيعرف فيتامني "اإي" باأنه من م�شادات الأك�شدة التي حتارب اجلذور احلرة 
امل�شببة لل�شرطان. كما اأنه ي�شاعد على تنظيم ن�شاط الإنزميات، وبناء خاليا 
�شباب  على  ويحافظ  الأع�شاب،  وظائف  وي��ع��ّزز  القلب،  ع�شلة  ودع��م  ال��دم، 

الب�شرة. للح�شول على فيتامني "اإي" تناول الأطعمة التالية:
 * بذور عّباد ال�شم�ض "مّيال ال�شم�ض" غنية بفيتامني "اإي".

بالألياف ومغذيات  اأنه غني  "اإي" كما  لفيتامني  املجّفف م�شدر  امل�شم�ض   *
اأخرى.

* تناول فاكهة الكيوي ال�شتوائية لتح�شل على فيتامني "اإي" والفولت.
* البابايا غنية بالفيتامني ومب�شادات اللتهاب واإنزميات اله�شم.

* البندق واللوز من املك�شرات الغنية بفيتامني "اإي".
* ال�شبانخ م�شدر لفيتامني "اإي" والكال�شيوم واحلديد.

م�شادات  جانب  على  "اإي"  بفيتامني  الغنية  اخل�����ش��روات  م��ن  الربوكلي   *
لل�شرطان.

اأعلن امل�شرف على هذه الدرا�شة كالن�شي بلري  من جهته 
من كلية �شتاينهاردت للثقافة والتعليم والتنمية الب�شرية 
"املكون الن�شط هو تويل الأطفال  اأن  يف جامعة نيويورك 
هو  املهم  املنحى  اأن  م�شيفا  اأنف�شهم".  تعليم  م�شوؤولية 
تخطيط الأطفال ملا �شيفعلون وو�شع خطة لذلك وتنفيذ 
ه��ذه اخل��ط��ة، فهم ب��ذل��ك ي��درب��ون ك��ل امل��ه��ارات املعرفية 

املهمة للتعلم."
ودر�ض الباحثون درجة انتباه التالميذ و�شرعة معاجلتهم 
ل���الأم���ور وم��ق��اي��ي�����ض اأخ����رى ل��ل��ق��درات ال��درا���ش��ي��ة مرتني 
خالل عام واحد كما اختربوا عينات من لعابهم لتحديد 
اإطار  يف  املعلمون  وخ�شع  ال��ت��وت��ر.  ه��رم��ون��ات  م�شتويات 
اإىل عدة ور�ض عمل للتطوير املهني  اأدوات العقل  برنامج 
ب�شورة  الف�شول  على  ال��ربن��ام��ج  يف  اأ���ش��ت��اذ  وت���ردد  �شنويا 

منتظمة.
قدرتهم  يف  الأط��ف��ال  حتكم  تعزيز  اإىل  الربنامج  ويهدف 
وال�شيطرة  املهمة  التفا�شيل  وتذكر  النتباه  تركيز  على 
ال���ذه���ن. ووفقا  ت�شتيت  وت���ف���ادي  امل��ن��دف��ع  ال�����ش��ل��وك  ع��ل��ى 
م�شرتكة"  ت��ع��اون��ي��ة  "اأن�شطة  امل��ع��ل��م��ون  ن��ظ��م  ل��ل��ربن��ام��ج 
وحت�شني  العاطفي  الجتماعي  التطور  لتعزيز  م�شممة 
مهارات التفكري. وجتمع بني اأن�شطة القراءة والريا�شيات 
الأطفال  التي يتحكم فيها  والعلوم من ناحية والأن�شطة 
ناحية  من  الدرامية  الأج��واء  على  القائم  املنظم  واللعب 

اأخرى.
اأن الأطفال  ب��ي.ال.او.ا���ض وان  الباحثون يف دوري��ة  وكتب 
القراءة  يف  حت�شنا  اأظ���ه���روا  ل��ل��ربن��ام��ج  خ�����ش��ع��وا  ال��ذي��ن 
وزاد  احل�شانة  مرحلة  نهاية  يف  والريا�شيات  والكلمات 

التح�شن يف عامهم الدرا�شي الأول.

العناد 
اأن  م��ن  ���ش��يء،  ك��الن��ا على  األ يح�شل  يل  الأف�����ش��ل  "من 
حت�شل اأنت على اأكرث مما اأح�شل عليه" - ردة الفعل هذه 
هي ال�شائدة لدى كثري من الأطفال. والدافع هو العناد، 
بح�شب درا�شة بريطانية حديثة ك�شفت بع�ض الأمور عن 

الإيثار والأنانية.
اأظهرت درا�شة �شلوكية اأن الأطفال يرف�شون بدافع العناد 
تقا�شم الأ�شياء مع غريهم، اإذا تبني لهم اأنهم �شيح�شلون 
النتيجة  اإىل هذه  تو�شل  الآخرين.  اأق��ل من  ن�شيب  على 
فريق من الباحثني حتت اإ�شراف كاثرين ماك اأوليف من 
جملة  يف  الأرب��ع��اء  اليوم  ون�شرت  الأمريكية.  ييل  جامعة 
للعلوم يف  امللكية  لالأكادميية  ليرتز" التابعة  "بايولوجي 

بريطانيا.
وكان علماء النف�ض وال�شلوكات يعلمون بالفعل اأن الأطفال 
كانوا  ولكنهم  العادلة  غري  الق�شمة  ه��ذه  مثل  يرف�شون 
اأن دافع الرف�ض هو الإحباط ولي�ض  يعتقدون حتى الآن 
التعاون  على  الإن�شان  قدرة  اأن  الباحثون  واأو�شح  العناد. 
مع الغرباء مميزة كثريا مقارنة بقدرة احليوان على ذلك، 
اإذا  وخا�شة  العادلة  غري  املواقف  يرف�شون  الب�شر  ولكن 

كان ذلك يلحق ظلما مبا�شرا بهم.
ولتجنب الظلم والتمييز فاإن الب�شر قد ير�شون بالتخلي 
اإذا  وذل��ك  بها  اآخ���رون  ينتفع  اأ�شياء حتى ل  ام��ت��الك  ع��ن 
�شعروا باأنهم يتعر�شون للظلم. وح�شب درا�شات �شابقة فاإن 

الإن�شان يت�شرف بهذا ال�شكل منذ �شن الرابعة بالفعل.
اأن هذا الت�شرف  واأظهرت درا�شات مقارنة مع احليوانات 
الإن�شان  نابعا من فطرة  يكون  اأن  للظلم ميكن  الراف�ض 
اأ�شياء  من  ال�شتفادة  ترف�ض  احليوانات  بع�ض  اإن  حيث 

مكافاأة  على  ح�شل  اأق��ران��ه��ا  اأح���د  اأن  راأت  اإذا  قيمة  اأق���ل 
احليوانات  داف��ع  اأن  غري  العمل.  نف�ض  على  منها  اأف�شل 
ال�شلوك  علماء  ل��دى  معلوما  يكن  مل  ال�شلوك  ه��ذا  وراء 
حتى الآن. ويرجح العلماء اأن الدافع الرئي�ض للحيوانات 
وراء هذا ال�شلوك هو الإحباط يف حني يعتقد العلماء اأن 
العناد هو �شبب مثل هذا الرف�ض لدى الإن�شان واأن رف�ض 
الأفراد ملواقف الظلم هو حماولة منهم لت�شحيح مرتبته 
ومنزلته، وبعبارة اأخرى: من الأف�شل يل األ يح�شل كالنا 
على �شيء من اأن حت�شل اأنت على اأكرث مما اأح�شل عليه.

حاول الباحثون حتت اإ�شراف كاثرين ماك اأوليف معرفة 
اأجروا  حيث  الآخ��ري��ن  على  الناقم  الت�شرف  ه��ذا  �شبب 
ع���دة جت���ارب ي��ت��م خ��الل��ه��ا ت��وزي��ع ح��ل��وى ب�شكل خمتلف 
اأطفال من  اإح��دى الألعاب. �شارك يف هذه الألعاب  خالل 
لهم  �شمح  ب��ال��غ��ون  وك��ذل��ك  ع��م��ري��ة خمتلفة  جم��م��وع��ات 
اأو رف�شها.  ب�شكل خمتلف  باحل�شول على مكافاأة موزعة 
يقبل  الأوىل  اللعبة  يف  امل�����ش��ارك  ال�شخ�ض  ك��ان  وع��ن��دم��ا 
مكافاأة فاإن ذلك يعني اأنه يوافق على ح�شوله على مكافاأة 
اأق��ل من خ�شمه ال��ذي كان اأح��د اأف��راد فريق الباحثني يف 
يح�شل  ل��ن  الطرفني  م��ن  ك��ال  اأن  يعني  رف�شها  اأن  ح��ني 
على �شيء. ويف التجربة الثانية كان اخل�شم يح�شل يف كل 
املكافاأة  اأك��رب من احللوى على �شبيل  الأح��وال على كمية 
ومل يكن با�شتطاعة ال�شخ�ض امل�شارك يف التجربة التاأثري 
على جمريات الأمور �شواء من خالل قبوله بكمية اأقل من 
احللوى اأم عدم قبوله اأ�شال. وكانت النتيجة اأن الأطفال 
التجارب  �شل�شلة  يف  ق��رروا  �شنوات  ت�شع  اإىل  اأرب��ع  �شن  يف 
الأوىل وباأغلبية امل�شاركني يف التجربة األ يح�شل اأحد من 

امل�شاركني يف الألعاب على مكافاأة وهو ما مل يحدث.

درا�سة: اللعب يف احل�سانة مفتاح النجاح يف املدر�سة

اأفادت درا�سة جديدة باأن تدريب املعلمني على 

زيادة اللعب املنظم بني اأطفال دور احل�سانة 

الدرا�سية،  ق��درات��ه��م  حت�سني  اإىل  ي�����ؤدي 

االجتماعي  التط�ر  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

العاطفي وحت�سني مهارات التفكري.

على  الرتكيز  اأن  حديثة  درا���س��ة  اكت�سفت 

الدرجات  يح�سن  قد  احل�سانة  دور  يف  اللعب 

على  اإيجابي  ب�سكل  وي�ؤثر  للطفل  الدرا�سية 

قدراته يف العديد من املجاالت. وقد اكت�سف 

الذي  االأ�سل�ب  اإن  ال�سدد،  هذا  يف  الباحث�ن 

يعرف با�سم "اأدوات للعقل" حقق فعالية 

يبدو  فيما  خا�ص  نح�  على 

املناطق  م���دار����ص  يف 

�سديدة الفقر.

اآيفون بثالث كامريات 
و�ساحن مثري للجدل

ت�شتعد �شركة اأبل الأمريكية ملفاجاأة 
باجليل  تتعلق  الثقيل،  العيار  من 
التي  "اآيفون"،  هواتف  من  القادم 
ب��ت��غ��ي��ري ث����وري يف جمال  ���ش��ت��اأت��ي 

الكامريات وال�شحن.
وكالة  ن�����ش��رت��ه  ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق����ا 
تخطط  اأب����ل  ف����اإن  "بلومبريغ"، 
ه����وات����ف تخلف  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ل���ط���رح 
و�شتدعم  ماك�ض"،   XS "اآيفون 

ثالث كامريات خلفية.
ك�����ذل�����ك ����ش���ت�������ش���ت���ب���دل ال�������ش���رك���ة 
لنظام  ال�����ش��ري��ع  ال�����ش��ح��ن  م��ن��ف��ذ 
���ش��ح��ن اآخ����ر ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى كابالت 
ما  ح�����ش��ب   ،USB-C مب��ن��ف��ذ 
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت 

الربيطانية.
جيدا  خ��ربا  الأول  التغيري  وميثل 
�شيكون  ال���ذي���ن  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
�شمن  ال�شور  التقاط  مبقدورهم 
عن  ف�شال  للعر�ض،  اأك���رب  جم��ال 

نطاق اأو�شع للتقريب.
التقاط  اأي�����ش��ا  الإي��ج��اب��ي��ات  وم���ن 
وهو ما ي�شاعد  اأك��رث،  "بك�شالت" 
ال�شور  حت��ري��ر  بعملية  ي��ق��وم  م��ن 
املزيد من  اأو الفيديوهات لإج��راء 

الإ�شافات بدقة عالية.
�شيدعم  ال����ت����ق����ري����ر،  وب���ح�������ش���ب 
ثالثية  "ال�شور  الت�شوير  ن��ظ��ام 
كفاءة  م��ن  �شيزيد  مم��ا  الأبعاد"، 
تعتمد  التي  التطبيقات  وفاعلية 

تقنية الواقع املعزز.
ما�شحا  ال����ك����ام����ريات  و����ش���ت���دم���ج 
ليزريا بدل النظام القدمي القائم 
على امل�شح بالإ�شقاط، بحيث ميكن 
ال��ت��ق��اط الأج�����ش��ام والأ����ش���ي���اء من 

م�شافات بعيدة.
الثالث،  ال��ك��ام��ريات  ج��ان��ب  واإىل 
على  اجل��دي��دة  ال��ه��وات��ف  �شتعتمد 
 ،USB-C ال�شحن بكابل مبنفذ 
مم���ا ���ش��ي��م��ّك��ن امل�����ش��ت��خ��دم��ني من 
ا�شتعمال ذات ال�شواحن مع اأجهزة 
�شام�شونغ  م��ث��ل  اأخ�����رى  ���ش��رك��ات 
وهواوي، ولكنها �شت�شبح "عدمية 
ال�شركة  اأج������ه������زة  م�����ع  النفع" 

الأمريكية الأقدم.
ويف م�شعى ملواجهة الرتاجع املقلق 
مل��ب��ي��ع��ات��ه��ا خ����الل ال���رب���ع الأخ����ري 
تقارير  ك�شفت  املا�شي،  ال��ع��ام  م��ن 
اإىل خف�ض  تتجه  اأب��ل  اأن  �شحفية 

اأ�شعار هواتف اآيفون قريبا.
اأرقام  اأظ��ه��رت  امل��ا���ش��ي،  يناير  ويف 
اآيفون  مبيعات  انخفا�ض  ال�شركة 
اإي���رادات  تراجعت  كما  ال�شني،  يف 
اإىل  ل��ت�����ش��ل  ب��امل��ئ��ة  ب�5  ال�����ش��رك��ة 

مليار دولر.  84.3
عائدات  اأن  الأرق��������ام  واأو����ش���ح���ت 
اآيفون التي ت�شكل ح�شة الأ�شد من 
مدخالت ال�شركة، تراجعت بن�شبة 
15 باملئة خالل الربع الأخري من 
نف�شها  بالفرتة  مقارنة   ،2018

من �شنة 2017.
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�ش�ؤون حملية

�سمن فعاليات �سهر االبتكار 

ابتكارات جامعة الإمارات ت�سهم يف تطوير اأمناط احلياة
مدير اجلامعة يتفقد ور�ص العمل امل�ساحبة م�ؤكدا اأن االبتكار اأ�سبح ثقافة لدى الباحثني والطالب

•• العني - الفجر

اأعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة عن فعالياتها 
كبرية  حزمة  اإطالقها  عرب   2019 البتكار  �شهر  يف 
اأع�شاء  من  للباحثني  ومتميزة  متعددة  ابتكارات  من 
الأول  ب��داأت يف  والتي  التدري�ض وطلبة اجلامعة  هيئة 
يوم  كل  .. يخ�ش�ض  اأي��ام  ثمانية  وت�شتمر  من فرباير 
لهذا  م��ع��دة  اأج��ن��دة  وف��ق  وحم���ددة  مبتكرة  لفعاليات 
ال�شهر. و�شتحتفي اجلامعة مببتكريها واإبراز اأفكارهم 
التوا�شل  وو���ش��ائ��ل  الإع���الم  و�شائل  ع��رب  وابتكاراتهم 
ال��ط��ل��ب��ة واجل��م��ه��ور و�شيوف  الج��ت��م��اع��ي وت��ع��ري��ف 
تطوير  يف  ودوره��ا  البتكارات  هذه  باأهمية  الفعاليات 
اأمناط احلياة.  وافتتح �شعادة مدير اجلامعة فعاليات 
اأ�شبوع البتكار يف اجلامعة �شباح اأم�ض بح�شور النواب 
وعمداء الكليات وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�ض وكان 
من اأبرزها الفتتاح الرقمي لفعاليات البتكار وعر�ض 
اأبحاث مركز زايد للعلوم ال�شحية، وور�شة عمل حول 
التفكري الإبداعي يف الت�شميم، وحملة اإطالق فكرتي، 
يف  وامل�شتدامة  الذكية  التنقل  حول  جتريبية  ومبادرة 

جامعة الإمارات.
–مدير  البيلي  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  واأك��د 
اجلامعة- على اأن �شهر الإمارات لالبتكار الذي ينظم 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
روؤية  وف��ق  مهماً  وطنياً  حدثاً  يعد  اهلل،  رع��اه  مكتوم، 
البتكار  جم��ال  يف  الإم����ارات  مكانة  ت��ع��زز  م�شتقبلية، 
البتكار  "اإن  �شعادته:  واأ���ش��اف  ال��ع��امل.  م�شتوى  على 
يف جامعة الإمارات اأ�شبح ثقافة را�شخة لدى باحثيها 
ال�شرتاتيجية  الأه��داف  حتقيق  اإىل  ون�شعى  وطلبتها 
خالل  م��ن  وك��ف��اءة  بفاعلية  م�شتقبلها  ور���ش��م  للدولة 
جمالت  يف  للتطبيق  قابلة  ابتكارية  م�شاريع  تقدمي 
ال�شحي  والقطاع  والنقل  املتجددة  والطاقة  التقنيات 

والتعليم وعلوم الف�شاء.
�شتنظمها  التي  الفعاليات  ع��دد  ب��اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
تتنوع  فعالية   81 تبلغ  البتكار  �شهر  خالل  اجلامعة 
ب���ني ال���ن���دوات وامل���ح���ا����ش���رات وور������ض ال��ع��م��ل وعر�ض 
���ش��رح عنها م��ن خ���الل من�شات  ل��الب��ت��ك��ارات وت��ق��دمي 
الأول  اليوم  فعاليات  واأه��م  الغر�ض  لهذا  ان�شاوؤها  مت 

لبتكارات اجلامعة: 
ور�شة عمل: اأولويات ال�شحة العامة يف دولة الإمارات 
العاملني يف  اإىل تثقيف  العربية املتحدة والتي تهدف 
الدرا�شات  وطلبة  والباحثني  ال�شحية  الرعاية  جمال 
الإم���ارات  دول��ة  يف  العامة  ال�شحة  اأول��وي��ات  يف  العليا 

العربية املتحدة
الذكية حيث  امل��دن  ب��دون طيار  يف  تطبيقات الطائرة 
بدون  ال��ط��ائ��رات  تطبيقات  على  الفعالية  ه��ذه  رك��زت 
طيار يف املدن الذكية. و�شلطت ال�شوء على تطبيقات 
وال�شرتاتيجيات  امل��ب��ت��ك��رة  ط��ي��ار  ب����دون  ال���ط���ائ���رات 
والأه��������داف امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���دول���ة الإم��������ارات يف جمال 

الطائرات بدون طيار
طفيليات  ح��دوث  يف  ثاقبة  نظرة  بعنوان:  وحما�شرة 
ال��دم يف اجلمال العربية يف الإم��ارات العربية املتحدة 
املنقولة  العدوى  انت�شار  حول  تقدميياً  عر�شاً  تتناول 

بالنواقل يف احليوانات الأليفة

حما�سرة: طب امل�ستقبل
م�شتقبل  يكون  اأن  يتوقع  ما  عر�ض  املحا�شرة  قدمت 
الطب بقيادة كلية الطب يف جامعة الإم��ارات العربية 

املتحدة
الت�شويق  م��ن�����ش��ات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة  حم��ا���ش��رة ح���ول 
واملحلية  واملتنقلة  الجتماعية  ال�شبكات  على  القائمة 
امل�����واد الغذائية  ب��ي��ع  مل��ت��اج��ر  ب��دي��ل��ة  ت�����ش��وي��ق  ك��ف��ر���ض 
الدرا�شة  نتائج  املحا�شرة  عر�شت  العني  يف  بالتجزئة 
حول ا�شتخدام من�شات الت�شويق الجتماعية واملتنقلة 
املواد  بيع  مل��ح��الت  بديلة  ت�شويقية  كفر�ض  واملحلية 

الغذائية بالتجزئة يف العني

حما�شرة: ا�شتخدام نفايات �شناعة الأغذية
اأمًرا  ا�شتخدام ف�شالت الطعام  اأن  الباحثون على  اأكد 
وال�شتخدام  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  ل�شمان  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
 ، وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ملنظمة  ووفقاً  للموارد.  امل�شتدام 
اأو  فاإن ما يقرب من ٪40 من الأغذية املنتجة ُتفقد 
ُتهدر ، وبالنظر اإىل الزيادة ال�شكانية املتوقعة ، ي�شكل 
ال�شوء على  املحا�شرة  تلقي هذه  ذلك م�شكلة كبرية. 
وت�شتك�شف  ال�شلة  ذات  للم�شروعات  الأم��ث��ل��ة  بع�ض 

الفر�ض ذات الأهمية الإقليمية

عر�ص: ح�ام - طائرة بدون طيار لقيا�ص املجال 
املغناطي�سي لالأر�ص

مت التعرف على طائرة مبتكرة ت�شاعد على م�شح اأنواع 
اإىل  تقرير  وت��ق��دمي  الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  م��ن  خمتلفة 

جهاز كمبيوتر

بدون  الطائرات  ا�ستخدام  ح���ل  عمل  ور�سة 
طيار: االأمتتة وتخطيط الطريان

التقاط  ر���ش��م اخل��رائ��ط ي�شمل  ع��ل��م  ال��ور���ش��ة  ق��دم��ت 
ال�شور با�شتخدام كامريات مرتية حل�شاب الإحداثيات 
اإحداثيات الأر�ض  "ثالثية الأبعاد" املعتمد على نظام 
املحدد م�شبقا. لتحويل الكامريات الرقمية اأو العادية 

التي يتم �شراوؤها من املتاجر الإلكرتونية اإىل مقيا�ض 
م���رتي وج���ب م��ع��اي��رة ال��ك��ام��ريات مل��ع��رف��ة املعامالت 
�شيتم  معايرتها  وبعد  الت�شوه.  وخ�شائ�ض  الداخلية 

ا�شتخدام الكامريات للتقاط ال�شور
يف  املحمية  ل��ل��زراع��ة  ال�شطناعية  ال��ودي��ان  معر�ض: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
مت ع��ر���ض امل��ل�����ش��ق وال��ن��م��وذج ث��الث��ي الأب���ع���اد للبنية 
كيفية  امل�شممة  للوديان  املقرتحة  الأ�شا�شية اجلديدة 
املاء  اإع����ادة  دون  امل��ل��وح��ة،  قليلة  ري  م��ي��اه  على  عملها 

املرت�شح اإىل اأج�شام املياه اجلوفية.

ور�سة عمل: التفكري الت�سميمي لرواد االأعمال 
الرقميني

ع��ر���ش��ت ه���ذه ال��ور���ش��ة ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���وج���ودة وال��ت��ي يف 
وتنمية  وت�شغيل  ب��دء  يف  امل�شتخدمة  التطوير،  ط��ور 
دور  حول  والنظريات  والدرا�شات  ال�شغرية.  الأعمال 
التكنولوجيا يف اإحداث ا�شطراب لالأعمال واملوؤ�ش�شات 
فر�شة  ملنت�شبيها  الور�شة  هذه  اأتاحت  حيث  املوجودة. 
عن  ح��دي��ث��ة،  واأدوات  تقنيات  م��ن  تعلموه  م��ا  تطبيق 
طريق اإن�شاء موقع جتاري اإلكرتوين جتريبي ل�شركة 

نا�شئة ربحية اأو غري ربحية

ور�سة عمل: االبتكار واالإبداع  "فّكر كفنان"
اأمر حا�شم فيما يتعلق  اأن البتكار  الور�شة على  اأكدت 
ال�شركات والقطاعات  التناف�شية يف  مب�شتويات القدرة 
وكذلك يف اقت�شاد الدول. يف اإدارة الأعمال اليوم، يجب 
يف  قدما  امل�شي  واملنظمات  التنفيذيني  املديرين  على 
اإدارة البتكار املهني يف �شياقها اخلا�ض. بعبارة اأخرى، 
ي�شع  اأن  م�شروع  �شاحب  اأو  موؤ�ش�شة  ك��ل  على  يجب 
اكت�شاف  له  تتيح  فريدة  تركيبة  يف  لأعماله  من��وذًج��ا 

فر�ض البتكار وقدرات التنفيذ الناجحة.

ور�سة عمل: اأمازوغل
عر�شت الور�شة حول كيفية ا�شتخدام وتطبيق التقنيات 

يف  وغ��وغ��ل  اأم���ازون  �شركات  تتبناها  التي  والأ�شاليب 
تطوير الأعمال للموؤ�ش�شات

ور�سة عمل:  التفكري االإبداعي يف الت�سميم
قام فريق دعم البتكار باجلامعة وبالتعاون مع معهد 
ها�شو بالترن بتنظيم "ور�شة عمل التفكري الإبداعي يف 
ملدة  مكثف  تدريبي  برنامج  توفري  الت�شميم" بهدف 
واملوظفني يف جامعة  الطلبة  20 من  لتزويد  يومني 
ملجموعة  والفهم  باملعرفة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

التفكري الت�شميمي واملنهجية.

مبادرة جتريبية: حل�ل التنقل الذكية وامل�ستدامة 
يف جامعة االإمارات العربية املتحدة

جتريب حلول التنقل الذكية وامل�شتدامة بالتعاون مع 
دائرة النقل اأبوظبي يف احلرم اجلامعي لدولة الإمارات 
العربية املتحدة مبا يف ذلك خدمات احلافالت املكوكية 
خدمة  ال�����ش��غ��رية  امل�شتقلة  واحل���اف���الت  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

ال�شكوتر الإلكرتونية

ور�سة عمل: حا�سنة االأعمال املتكاملة واملبتكرة
قدمت الور�شة تعريفاً مبجل�ض �شيدات اأعمال اأبوظبي 
وخدماته -  حا�شنة  الأعمال املتكاملة واملبتكرة ونادي 
ري���ادة الأع��م��ال -  ق�ش�ض جن��اح ل��رائ��دات الأع��م��ال يف 

املجال التجاري "�شيدات اأعمال - مبدعات"

ع�سف ذهني: ت�س�ر م�ستقبل التغذية
لديهم  اأ�شخا�ض  من  ق�شرية  فيديو  مقاطع  عر�شت 
خلفية خمتلفة حيث مت منحهم الفر�شة ل�شرح كيفية 
يكون  اأن  ميكن  وكيف  امل�شتقبل.  يف  للتغذية  تخيلهم 
 ، الغذائي  والت�شويق   ، العامة  بال�شحة  مرتبًطا  ه��ذا 
مقاطع  ن�شر  و�شيتم  للمر�شى.   التغذوية  وال��رع��اي��ة 
الذي  الأم���ر  الن�شتجرام  ح�شاب  على  ه��ذه  الفيديو 
�شيمكن من طرح اأ�شئلة حول التغذية واحل�شول على 

اآراء من اخلرباء

الإمارات حمطة الت�سامح بني 
الأديان والتعاي�ش بني �سعوب العامل
للثقافة  زاي��د  ل��دار  العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�شال  الدكتورة  اأك��دت 
الكني�شة  بابا  فرن�شي�ض  البابا  لقدا�شة  التاريخية  ال��زي��ارة  اأن  الإ�شالمية 
الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام  وف�شيلة  الكاثوليكية 
اأن  ل��الإم��ارات، تعك�ض ج��دارة دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة يف  ال�شريف، 
تكون حمطة الت�شامح بني الأديان، و حمطة للتعاي�ض و املحبة بني خمتلف 

�شعوب العامل.
دولة  يف  الت�شامح  الطنيجي:  وقالت 
واإمنا  الع�شر  ول��ي��د  لي�ض  الإم�����ارات 
ق��ام��ت عليه دولة  اأ���ش��ا���ض م��ت��ني  ه��و 
الإمارات، ونهج ثابت حر�شت القيادة 
تر�شيخه  ع���ل���ى  ل���ل���دول���ة  احل��ك��ي��م��ة 
وت��ك��ري�����ش��ه م���ن خ����الل ال��ع��دي��د من 
على  حر�شها  تعك�ض  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
ن�شر قيم الت�شامح بني جميع اأطياف 

املجتمع على اأر�ض الإمارات. 
�شعداء  ك��ل��ن��ا  ال��ط��ن��ي��ج��ي:  واأ����ش���اف���ت 
باملقولة التي اأطلقها البابا فرن�شي�ض 
عندما قال: "اإن دولة الإمارات اأر�ض 

مكاناً  الكثريون  فيها  يجد  التي  واللقاء،  التعاي�ض  دار  وال�شالم،  الزده��ار 
اآمناً للعمل والعي�ض بحرية حترتم الختالف "، وكلماته هذه توؤكد ومتثل 
الأخوة  على  والتاأكيد  الأدي���ان  ب��ني  العالقات  ت��اري��خ  م��ن  ج��دي��دة  �شفحة 
بها  تتميز  التي  القيم  الزيارة  هذه  تعك�ض  الطنيجي:  واأ�شارت  الإن�شانية. 
الإم��ارات من حمبة و ت�شامح و تعاي�ض ، فالإمارات وطن الت�شامح حتمل 

املحبة و ال�شالم للعامل اأجمع.

حديقة احليوانات بالعني ت�ستعر�ش حتديات 
وتطلعات حماية البيئة مع ال�سفارة الربيطانية

•• العني –  الفجر

اأكدت حديقة احليوانات بالعني على اأهمية الرتبية والتعليم البيئي يف 
حماية املوارد الطبيعية يف دولة الإمارات بعّده اأولوية وطنية وعاملية من 
خالل الطالع على اأف�شل املمار�شات وتقييم التحديات واإ�شراك الأجيال 

امل�شتقبلية يف احلفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي .
جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها �شعادة غامن مبارك الهاجري مدير عام 
اجلل�شة  يف  بالعني  املائية  والأحياء  احليوانات  حلديقة  العامة  املوؤ�ش�شة 
النقا�شية البيئية التي نظمتها ال�شفارة الربيطانية بابوظبي ا�شت�شافت 
فيها الدكتورة جني غودال العاملة املتخ�ش�شة يف الرئي�شيات وعلم ال�شلوك 
بهدف  اأقيمت  والتي   ، لل�شالم  املتحدة  الأمم  و�شفرية  الب�شري،  والطب 

رفع الوعي حول �شون الطبيعة وحماية البيئة لالأجيال القادمة .
 و�شاركت احلديقة مع جمموعة من املخت�شني يف جمال حماية البيئة 
اجلهود  حول  نقا�شات  يف  بالنقرا�ض  املهددة  احليوانات  على  واحلفاظ 
ل�شون  امل�شتقبلية  اخلطط  و  احلالية  والجن���ازات  والتحديات  املبذولة 

الطبيعة .
وحتدث الهاجري يف كلمته عن مدى ازدياد التحديات املختلفة يف جمال 
والأف���راد  املوؤ�ش�شات  جهود  تظافر  ي�شتوجب  م��ا   ، البيئة  على  احل��ف��اظ 
الأف���راد  ثقافة  تغيري  خ��الل  م��ن  عليها  واملحافظة  الطبيعة  ���ش��ون  يف 
لها  مل��ا  والنا�شئة  ال�شابة  الأج��ي��ال  �شيما  ل  معتمد  حياة  من��ط  وجعلها 
التطلعات  م�شتعر�شا   ، التحديات  لهذه  الت�شدي  يف  م�شتقبلي  دور  من 
وحتقيقها  حت�شينها  اإىل  احلديقة  ت�شعى  التي  امل�شتقبلية  والحتياجات 

خالل العام اجلاري 2019.
و اأكد يف ذات ال�شياق قائال " اإن دولة الإمارات العربية املتحدة  قد حققت 
الكثري  فعل  با�شتطاعتنا  ولكن  البيئي  التعليم  جم��ال  يف  كبريا  تقدما 
على الرغم من التحديات التي تواجه العامل الطبيعي من خطر تغري 
املناخ، وفقدان املوائل الطبيعية وخطر النقرا�ض " ، معربا عن اأهمية 
اأولوية  يف  البيئة  حماية  ت�شع  التي  العاملية  والتجارب  الفعاليات  ه��ذه 
اهتماماتنا ور�شد التطلعات والتحديات التي تواجه احلفاظ على البيئة 

ب�شتى اأنواعها."
جدير بالذكر اأن حديقة احليوانات بالعني قد حققت منذ تاأ�شي�شها عام 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان نقلة كبرية  يد  على   1968
بيئته  م��ن  انقر�ض  ال��ذي  العربي  املها  م��ن  لقطيع �شغري  ب���دًءا مب���اأوى 
الطبيعية،  حممياته  يف  اإطالقه  اإىل  و�شوًل  ال�شتينيات،   يف  الطبيعية 
وكما افتتحت احلديقة مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�شحراء الكنز املعماري 
ال�شخم الذي يجمع بني التعليم البيئي واملعريف يف اآن واحد، بالإ�شافة 
اإىل افتتاح �شفاري العني الأكرب من �شنع الإن�شان يف العامل و التي ت�شم 
اأنواع وف�شائل متنوعة حليوانات اأفريقية تعي�ض يف بيئة متكاملة كاأنها 
بيئتها الطبيعية وعدد من امل�شاريع التي تخدم املجتمع عموما والتعليم 
البيئي على وجه اخل�شو�ض مثل املخيمات ال�شنوية والتدريب واجلولت 
احلياة  مع  املبا�شر  التفاعلي  والتعليم  التعليمية  واملهرجانات  املدر�شية 

الربية و غريها.

بح�س�ر م�سلم بن حم

قبيـلة العــوامــر يــزورون ق�ســر الـح�سن  
•• اأبوظبي - الفجر

زار وفد من اأبناء قبيلة العوامر ، يرتاأ�شه ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم 
العامري ع�شو املجل�ض ال�شت�شاري الوطني لإمارة اأبوظبي رئي�ض جمل�ض 
اإدارة جمموعة بن حم بزيارة » ق�شر احل�شن « اأعظم �شرح ثقايف وتاريخي 

يف اإمارة اأبوظبي.
قبيلة  واأب��ن��اء  ح��م  ب��ن  م�شلم  ال�شيخ  احل�شن"،  ق�شر  اإداري  وا�شطحب 
املا�شي العريق يف  ي��روي �شفحات  ال��ذي  العوامر يف جولة، داخ��ل الق�شر 
وتاريخها  وبداياتها  الإم��ارة  جمتمع  عن  جميلة  �شورة  وير�شم  اأبوظبي، 

واإرثها الثقايف القدمي الأ�شيل.
و�شاهد اأع�شاء الوفد املقتنيات القيمة الدائمة التي توؤكد مالمح الثقافة 
غرفة  يف  ال�شخ�شية  املقتنيات  من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  الأ�شيلة،  الإماراتية 
غرفة  يف  املقتنيات  بع�ض  بجانب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  �شخبوط  ال�شيخ 
اآل نهيان، طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل،  له،  املغفور 

ثراه.
يعر�ض  ال��ذي  الثقايف" البدايات"،  واملجمع  الفنانني  معر�ض  زاروا  كما   
بني اأركانه جمموعة من الأعمال املتميزة لفنانني اإماراتيني، اإ�شافة اإىل 
»بيت احلرفيني«، الذي ي�شلط ال�شوء على احلرف اليدوية التقليدية يف 

الدولة.
" ق�شر احل�شن يعد مبثابة  " اإن  ال�شيخ م�شلم بن حم  ومن جانبه قال 
تاريخية مهمة  اأبوظبي، وال�شاهد احلي على حمطات  الناب�ض يف  القلب 
املَعلم  الآب���اء والأج���داد ه��ذا  ، حيث بنى  ال��دول��ة ككل  وحا�شمة يف م�شرية 
بعزمية قوية واإرادة �شلبة، م�شرياً اإىل اأنه من خالل تعا�شدهم وتكاتفهم 
بدولة  اليوم  ننعم  العظيمة،  ت�شحياتهم  وبف�شل  واح��داً،  �شفاً  ووقوفهم 

ع�شرية لها مكانتها املرموقة بني الأمم.
 واأ�شار بن حم اأن ق�شر احل�شن غني ومتنّوع املكونات التاريخّية والثقافية 
التخطيط  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  افتتاحه  يعد  كما  الأ�شيلة.  الإم��ارات��ي��ة 
الرئي�شة  للمعامل  تطويرها  مت  التي  اجلديدة  الأدوار  خالل  من  الثقايف 
يف منطقة احل�شن، وذلك لتج�شيد ال�شمات الثقافية الفريدة التي متيز 

جمتمعنا وتدفع املواهب الإبداعية نحو املزيد من الإبداع. 

واأعرب اأبناء القبيلة ، خالل زيارتهم منطقة احل�شن التاريخية الثقافية، 
عن �شعادتهم وفخرهم بهذا ال�شرح الوطني املهم، الذي يج�شد اأحد املعامل 
الأجداد  قيم  منه  ن�شتلهم  الغني،  وت��راث��ه  العريق،  ملجتمعنا  التاريخية 
واملوؤ�ش�شني، ون�شتح�شر ق�ش�شهم امللهمة، وننقل اإرثهم وثقافتهم وقيمهم 

وح�شارتهم لالأجيال املقبلة.
ويقدم ق�شر احل�شن روؤية عامة عن كونه معلماً تاريخياً ليتعرف اجلمهور 
على املراحل املختلفة يف م�شرية احل�شن بحكم اأدواره املختلفة عرب الزمن 
اأبوظبي بناءين هامني  وي�شم هذا املعلم التاريخي الذي يتو�شط مدينة 

العام  اإىل  منه  اأج���زاء  بناء  ت��اري��خ  يعود  الداخلي" ال��ذي  "احل�شن  وهما 
اأربعينيات  خالل  بناوؤه  مت  ال��ذي  اخلارجي"  و"الق�شر  تقريباً   1795
القرن املا�شي وهو اليوم ميثل القلب الناب�ض يف اأبوظبي وال�شاهد احلي 

على حمطات تاريخها العريق.
اإمارة  يف  املديني  للمخطط  الأول  املربع  الثقافية  احل�شن  منطقة  وتعدُّ 
من  وت��ت��األ��ف  امل��دي��ن��ة  ت��ط��ور  يعك�ض  ح�شري  ن�شب  مبثابة  وه��ي  بوظبي 
ال�شت�شاري  "املجل�ض  ومبنى  احل�شن"  "ق�شر  ه��ي  م��رتاب��ط��ة  م��ك��ون��ات 

الوطني" و"املجمع الثقايف" و"بيت احلرفيني". 



جديدة  درا���س��ة  ك�سفت 
الرادي�ية  ال���رتددات  اأن 
َمن  ت�ساعد  قد  النب�سية 
يعان�ن اأملًا يف اأ�سفل ظهرهم 
العالجات  مع  يتفاعل  مل 

التقليدية.

ت�ستطيع التخفيف باأمان وفاعلية من االأمل احلاد

الرتددات الراديوية النب�سية عالج لأمل اأ�سفل الظهر
ي�شيب اأمل اأ�شفل الظهر املاليني حول العامل، ويرتاوح 
الإح�شا�ض  وب��ني  املتوا�شل  الكليل  الأمل  بني  �شدته  يف 
اأو  الع�شالت  ال��ت��واء يف  اإىل  وق��د يعود  املفاجئ.  احل��اد 
حالت كامنة مثل قر�ض منفتق اأو اأمل الع�شب الوركي 

)عرق الن�شا(.
اأ�شابيع.  ب�شعة  ي��دوم  ح���اداً  اأمل���اً  املر�شى  معظم  يعاين 
ولكن يف حالة 20 % ممن يعانون اأمل اأ�شفل الظهر 
احلاد، ي�شبح الأمل مزمناً ويدوم 12 اأ�شبوعاً اأو اأكرث.

يف عام 2009، لحظ الباحثون يف درا�شة دامت اأكرث 
من 14 �شنة اأن اأمل اأ�شفل الظهر ازداد انت�شاراً اإىل حد 
كبري، م�شبباً معدلت عالية من الإعاقة والتغيب عن 

العمل.
ي�شري بحث جديد اإىل اأن تقنية بديلة ُتدعى الرتددات 
الراديوية النب�شية ت�شتطيع التخفيف باأمان وفاعلية 
م��ن اأمل اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر احل����اد ال����ذي مل ي��ت��ف��اع��ل مع 

العالجات التقليدية. 
روما  �شابيينزا يف  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��درا���ش��ة  م��ع��دو  ق���ّدم 
جلمعية  ال�شنوي  اللقاء  يف  اإليه  تو�شلوا  ما  باإيطاليا 

علم الأ�شعة لأمريكا ال�شمالية.

عالجات اأمل اأ�سفل الظهر
تتوافر جمموعة وا�شعة من عالجات اأمل اأ�شفل الظهر 
التي تختلف باختالف الأ�شباب واحلدة. ين�شح الأطباء 
عموماً بالتناوب على العالج بالثلج واحلرارة بغية دفع 
الع�شالت اإىل ال�شرتخاء واحلد من اللتهاب. كذلك 
اإىل  حتتاج  ل  التي  الأمل  م�شكنات  ب��اأن  كثريون  ي�شعر 

و�شفة طبية، مثل الإيبوبروفني، فاعلة.
الأطباء  ي�شف  الكثرية،  العالجية  اخل��ي��ارات  بني  من 
ع������ادًة م��رخ��ي��ات ع�����ش��الت، وم�������ش���ادات ال��ت��ه��اب غري 
�شتريويدية، و�شتريويدات للحد من اللتهاب، ف�شاًل 
ع�����������������ن ح������ق������ن 
ال�شتريويدات 

الق�شرية.
ت���������ش����م����ل 

العالجات 
ئعة  ل�شا ا
الأخ�����������رى 
ال�������������������ع�������������������الج 
ال������ف������ي������زي������ائ������ي، 
وال�������ت�������دل�������ي�������ك، 
ومت������������������اري������������������ن 
ويف  ال����ت����م����ط����ط. 
احل������الت احل�����ادة، 
ت�������ش���ب���ح اجل�����راح�����ة 

خياراً مطروحاً.
ال�������������رتددات ال�����رادي�����وي�����ة 

النب�شية عملية حمدودة الغزو ت�شمل تعري�ض جذور 
الأع�شاب قرب العمود الفقري مبا�شرًة لنب�شات طاقة، 
اإ�شارات  اإر�شال  عن  م�شوؤولة  الأع�شاب  هذه  ب��اأن  علماً 

الأمل.

تخفيف االأمل احلاد
الرتددات  تخفيف  اإم��ك��ان  اجل��دي��دة  ال��درا���ش��ة  تناولت 
الراديوية النب�شية من الأمل الناجم عن انفتاق قر�ض 

اأو اأمل الع�شب الوركي.
القر�ض  و�شط  حمتوى  يندفع  عندما  القر�ض  ينفتق 
الطري عرب متزق يف الطبقة اخلارجية القا�شية. قد 
ي�شبب انفتاق القر�ض اأي�شاً اأمل الع�شب الوركي، وهي 
حالة ترتافق مع الأمل يف الظهر، وال��ورك، وجزء من 

ال�شاق.
القر�ض  ان��ف��ت��اق  ل��ع��الج  التقليدية  اخل���ي���ارات  ت�شمل 
و�شفة  تتطلب  ل  اأمل  م�شكنات  ال��ورك��ي  الع�شب  واأمل 
هذه  تقّدم  مل  واإذا  ق�شرية.  �شتريويدات  وحقن  طبية 
الطبيب  ين�شح  ف��ق��د  للمري�ض،  ال��راح��ة  ال��ع��الج��ات 

با�شتئ�شال القر�ض املت�شرر ودمج الفقرات.

اختبار الرتددات
الراديوية  ا�شتخدم فريق الدرا�شة اجلديدة الرتددات 
يعانون  �شخ�شاً   128 من  جمموعة  لعالج  النب�شية 
مل  اأمل��اً  جميعاً  وعانوا  الظهر.  اأ�شفل  يف  قر�ض  انفتاق 

يتفاعل مع العالجات التقليدية.
الراديوية  ب���ال���رتددات  ك��ل م��ري�����ض  ال��ب��اح��ث��ون  ع��ال��ج 
املحو�شب  املقطعي  الت�شوير  توجيه  حت��ت  النب�شية 

خالل جل�شة دامت نحو 10 دقائق.
يذكر الدكتور األي�شاندرو نابويل، باحث بارز يف الدرا�شة 
ال��ت��دخ��ل��ي يف  وب��روف�����ش��ور متخ�ش�ض يف ع��ل��م الأ���ش��ع��ة 
جامعة �شابيينزا: )وّلدت الرتددات الراديوية النب�شية 
اللتهاب  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  خم��ف��ف��ة  ع�����ش��ب��ي��اً،  حت���وي���راً 

والأعرا�ض املرتبطة به(.
�شمت  م�شابهة  اأخ���رى  جمموعة  خ�شعت  امل��ق��اب��ل،  يف 
حقن  من  جل�شات  ثالث  اإىل  جلل�شة  م�شاركاً   120

ال�شتريويد املوّجه بالت�شوير املقطعي املحو�شب.
خالل ال�شنة الأوىل بعد العالج، اكت�شف الباحثون اأن 
النب�شية  الراديوية  ال��رتددات  جمموعة  يف  امل�شاركني 
اأك����رب يف  اأ���ش��م��ل يف الأمل وت��راج��ع��اً  اخ���ت���ربوا حت�����ش��ن��اً 
عالمات الإعاقة، مقارنة مبجموعة حقن ال�شتريويد.

اأ�شار الباحثون اإىل احتمال التعايف الظاهري يف حالة 
95 % من امل�شاركني يف جمموعة الرتددات الراديوية 
ال��ن��ب�����ش��ي��ة، م��ق��ارن��ًة ب��ن��ح��و 61 % مم���ن ���ش��ارك��وا يف 

جمموعة حقن ال�شتريويد.
ال�����رتددات  اأن  ال��ف��ري��ق  ه���ذا  اك��ت�����ش��اف��ات  ت��ربه��ن  اإذاً، 
الراديوية النب�شية قد ت�شّكل عالجاً فاعاًل لآلم اأ�شفل 

الظهر.
ن����اب����ويل:  د.  ي����و�����ش����ح 

نتائج  اإىل  )ن���ظ���راً 
نقّدم  درا�شتنا، 

ال�������������رتددات 
الراديوية 
لنب�شية  ا
ىل  اإ
م�����ر������ش�����ى 

ال�����ق�����ر������ض 
املنفتق واأمل 

ان���������ش����غ����اط 
ع���������������������ش����������ب 

ال���ورك ال��ذي��ن ل 
اأعرا�شهم  ت��رتاج��ع 

العالج  ات��ب��اع��ه��م  ع��ن��د 
التقليدي(.

ال��ب��اح��ث البارز  ي��وؤك��د ه���ذا 

اأ�شرع،  نتائج  اإىل  توؤدي  البديلة  التقنية  اأن هذه  اأي�شاً 
دام  اأن )العالج  الأخ��رى، مو�شحاً  بالعالجات  مقارنًة 
10 دقائق واأن جل�شة كانت كافية يف حالة عدد كبري 

من املر�شى الذين عوجلوا(.
امل��ر���ش��ى مل  اأن  اإىل  ن��اب��ويل  ال��دك��ت��ور  اأخ����رياً، ي�شري 
اأن  )اكت�شفنا  م�����ش��ي��ف��اً:  ج��ان��ب��ي��ة،  ت���اأث���ريات  ي��ع��ان��وا 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ت����دوم م���دة اأط����ول وت��ك��ون اأك����رث فاعلية 
عندما تلي الرتددات الراديوية النب�شية 
ح���ق���ن���ة ����ش���ت���ريوي���د، م���ق���ارن���ًة 
ال�شتريويد  بحقنة 
وحدها(.

ماذا تفعل الآن لتحمي دماغك من  األزهامير؟
تو�شلت نتائج درا�شة جديدة اإىل اأن هرمون اإري�شني الذي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يلعب  ال��ت��م��اري��ن  ينتجه اجل�����ش��م خ���الل 
اأو وقاية  بالزهامير  الإ�شابة  تاأخري  دوراً يف 

الدماغ منه متاماً.
اأ�شكال  اأك������رث  ال����زه����امي����ر  وي���ع���ت���رب 
التقارير  وحتّذر  انت�شاراً،  اخلرف 
ت�شاعف  احتمال  م��ن  الطبية 
اأعداد امل�شابني به يف العقود 
عدم  ظ����ل  يف  امل��ق��ب��ل��ة 

اكت�شاف عالج له.
الدرا�شة  وب��ح�����ش��ب 
التي اأجريت يف فيدرال 
يونفري�شتي اأوف ريو دي 
�شلة  هناك  اأن  تبني  جانريو، 
اجل�شم  ينتجه  ال��ذي  اإيري�شني  هرمون  م�شتوى  بني 
الأكرث  الزهامير  اأ�شكال  التمارين وبني تطّور  اأداء  خالل 

حدة.
اإيري�شني  انخفا�ض م�شتوى هرمون  اأن  النتائج  واأظهرت 
يجعل الدماغ اأكرث عر�شة لفقدان الذاكرة عند مهاجمة 
اأن���ه م��ع حت�شن م�شتوى  ال��ب��اح��ث��ون  ال��زه��امي��ر. ووج���د 
ال���ه���رم���ون ن��ت��ي��ج��ة مم��ار���ش��ة ال��ت��م��اري��ن ي��ت��ح�����ش��ن اأداء 

الذاكرة.
وتكمن اأهمية الدرا�شة يف ت�شليطها ال�شوء على هرمون 
تطّور  احتمالت  على  ن�شبته  توؤثر  كو�شيط  اإيري�شني 
ال��زه��امي��ر اأو ال��وق��اي��ة م��ن��ه. وق���د ح��ّث��ت ال��ن��ت��ائ��ج على 
ت�شجيع من هم يف منت�شف الُعمر على ممار�شة الن�شاط 

البدين.

ما هي امل�ساعفات التي ت�سببها الإنفلونزا؟
ب��ح��د ذات���ه���ا مر�شا  ت��ع��د الإن���ف���ل���ون���زا    
مزعجا جدا، وميكنها اإجبار ال�شخ�ض 
على البقاء يف الفرا�ض لعدة اأيام، مع 
واآلم  وال�شداع  ال�شعال  من  معاناته 

املفا�شل واحلمى.
ول��ك��ن خ��ط��ورة الإن��ف��ل��ون��زا تكمن يف 
م�شاعفاتها العديدة، ومن اأخطرها:

اأو  الفريو�سي  الرئ�ي  - االلتهاب 
البكتريي

���ش��دي��دا ومزعجا،  امل���ر����ض  ه���ذا  ي��ع��د 
وق��د ت�شل درج���ة ح���رارة امل��ري�����ض اإىل 
40 درجة مئوية قد ت�شتمر ملدة ثالثة 
امل�شاب  ج�شم  ك��ان  واإذا  اأك��رث.  اأو  اأ�شابيع 

�شعيفا فال ت�شتبعد وفاته.

ال���ت���ه���اب   -
ع�������س���ل���ة 
ال����ق����ل����ب 
وال��ت��ه��اب 

التام�ر
ت���������ش����ي����ب 
ه�����������������������ذه 

الأمرا�ض 
ع�����������ش�����ل�����ة 
ال��������ق��������ل��������ب 
وغ�����������������ش��������اءه 

اخلارجي. ويف كثري من الأحيان، ت�شبب هذه 
الدموية  القلب والأوعية  اأمرا�ض  اللتهابات 

املزمنة.

- التهاب االأذن
اأو  الو�شطى  الأذن  ي�شيب  ج��دا  م��وؤمل  مر�ض 
القناة ال�شمعية، وعادة ما يكون من م�شاعفات 

الإنفلونزا لدى الأطفال.

- التهاب كبيبات الكلى
مر�ض معقد من م�شاعفات الإنفلونزا، وهو 
ع��ب��ارة ع��ن ال��ت��ه��اب ق��ن��وات ال��ك��ل��ى، م��ا ي�شبب 
ان��خ��ف��ا���ض وظ��ي��ف��ة ال��ك��ل��ي��ت��ني وا���ش��ط��راب��ا يف 

عملية تكون البول واإفرازه.

- التهاب ال�سحايا
قد ي�شاب ال�شخ�ض بهذا املر�ض يف حال عدم 
املر�ض  هذا  ويوؤثر  الراحة.  ب�شرورة  التزامه 
ويحتل  ال�شوكي،  واحل��ب��ل  ال��دم��اغ  اأغ�شية  يف 
الوفاة  اأ���ش��ب��اب  ق��ائ��م��ة  ال��ع��ا���ش��رة يف  امل��رت��ب��ة 

بالعدوى البكتريية.
امل�شاعفات،  ولتخفي�ض احتمال ح�شول هذه 
املنا�شب  ال��وق��ت  الإن��ف��ل��ون��زا يف  ع���الج  ي��ج��ب 
للفريو�شات،  امل�����ش��ادة  الأدوي������ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
وال����و�����ش����ائ����ل امل�������ش���اع���دة يف ح�����ال الإ����ش���اب���ة 
بالإنفلونزا واأمرا�ض الربد، مثل و�شائل عالج 
وم�شادات  الأن�����ف  وق���ط���رات  احل��ن��ج��رة  اآلم 

اله�شتامني التي تخفف من تورم الأن�شجة.

�شحة وتغذية
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العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
يف الق�سية رقم 2018/4185 جتاري جزئي 

للمحاماة  ���ش��امل  عي�شى   : ب��وك��ال��ة  خ(  م  )����ض  للتمويل  م����وارد   : م��ن  امل��رف��وع��ة 
وال�شت�شارات القانونية - �شد املدعي عليه : حممد احمد عبداهلل هادي العوالق 
واملت�شمن   2019/2/3 يف   امل���وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�شارة   -
تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
 11.00 ال�شاعة    2019/2/12 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�شية  يف  خ��ربة 
�شباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل 
كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب 
ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
يف الق�سية رقم  2018/1765 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك دبي التجاري - �ض م ع  بوكالة : بوج�شيم واملالكي حمامون 
وم�شت�شارون قانونيون ، �شد املدعي عليه : �شيد حممد �شالح الدين - بال�شارة 
اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2019/1/30 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية املذكورة 
يوم الحد املوافق 2019/2/10  ال�شاعة 12.00 ظهرا  وذلك على العنوان التايل: 
مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 
هاتف  بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتامني-  الوطنية  دبي  بناية   302
2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
اعادة اعالن بالن�سر باللغة العربية للح�سور 

 اأمام )القا�سي - الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2017/3602( جتاري  كلي

اىل املدعى عليهما / 1- جمموعة �شركات املنامة - ذ م م  
2- �شوبر ماركت املنامه )ذ م م( وميثله / عبدالقادر �شابر عبدالقادر ب�شفته مدير و�شريك  

نعلمك بان املدعية / ال�شركة الهلية خط اخلليج للتجارة العامة )اخلا�شة( املحدودة )�ض ذ م م( 
بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤديا  الزام املدعي عليهما  ب���� :-  املذكورة اعاله يطالب فيها  قد رفع الدعوى 
الف  وثالثون  وت�شعة  وثالثمائة  )مليون  درهم   1.339.482.89 وقدره  بذمتهم  املرت�شدة  املديونية  مبلغ  للمدعية 
واربعمائة واثنان وثمانون درهم وت�شعة وثمانون فل�شا( ، مع الفائدة القانونية 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق والتوقف 
�شمول  ، مع  املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  املدعي عليهما  ال��زام  ، مع  ال�شداد  ال�شداد وحتى متام  عن 
احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة ل�شدوره يف مادة جتارية.  انت مكلف باحل�شور امام )القا�شي - الدائرة 
وذلك  �شباحا    11.00 ال�شاعة   2019/2/19 امل��واف��ق   الثالثاء   ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  الكلية( 
لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه 

�شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب ادارة الدعوى
خلود ال�سويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اعادة اعالن بالن�سر للح�سور 
 اأمام )الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم )2018/3452( جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/�شالح ال�شيد عبا�ض عطيه - م�شري اجلن�شية 

نعلمك بان املدعي/موؤ�ش�شة حممد احلناكي لتاأجري ال�شيارات 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� : املو�شوع - املطالبة مببلغ وقدره 4510 درهم ، 

والتعوي�ض مببلغ 10000 على �شبيل التعوي�ض عما ا�شابه من ا�شرار مادية وادبية 
الحتادية  عجمان  مبحكمة  اجلزئية(  ال��دائ��رة   - عجمان  )حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
البتدائية يوم الربعاء املوافق 2019/2/6 ال�شاعة 8.30 �شباحا  القاعة رقم 5 وذلك لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم 

فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.
حتريرا يف 2019/1/27 

مكتب ادارة الدعوى
 اميان العو�سي - مدير دعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/745 (
املنذر : طارق حبيب اهلل حبيب اهلل �شودري 

املنذر اليه / حارث ابراهيم حممد �شيخ 
بهذا تنذر املنذرة املنذر اليها لتنبيهها اىل �شرورة املبادرة بالوفاء بكافة الإلتزامات املن�شو�ض عليها 
بعقد تاأ�شي�ض �شركة اعمال مدنيه ، والتي يكون ا�شمها ابراهيم ومظهر لتنظيم ال�شجالت والدفاتر 
املحا�شبية ، امل�شدق عقد تاأ�شي�شها لدى الكاتب العدل حتت الرقم 2017/1/26555 والذي مت ا�شتخراج 
رخ�شة اعمال مدنيه بناءا على عقد التاأ�شي�ض م�شجله حتت الرقم 719308 ، وذلك خالل مدة اق�شاها  
ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإنذار وال �شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونة 
املتاحة يف مواجهتكم ومطالبتكم ق�شائيا مبا ذكر اعاله ورفع دعوى ق�شائية لخراجكم من ال�شركة 
املذكورة مع حفظ حق املنذر يف املطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل وال�شرر ، مع حتميلكم كافة ما 

ينتج عن ذلك من ر�شوم وم�شاريف بالإ�شافة اىل مقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/753 (

املنذر : ابراهيم نا�شر را�شد لوتاه 
املنذر اليه : مزاج ال�شباب لتجارة التبغ ولوازم التدخني - �ض ذ م م 

واربعون  )واح��د   41.000 قدرها  والبالغ   ، ال�شقة  على  امل�شتحقة  اليجارية  القيمة  �شداد 
الف درهم( وذلك خالل �شهر ، وكذلك �شداد ر�شوم ال�شيك/ ال�شيكات املرجتعة وفقا لن�ض 
اآ�شفني لقامة  دع��وى  ام��ام مركز ف�ض املنازعات  ، واإل �شوف ن�شطر  امل��ربم  عقد اليجار 
 ، والقانون  للعقد  وفقا  اليجارية  امل�شتحقات  كافة  و�شداد  بالإخالء  للمطالبة  اليجارية 
الزيادة   ، الق�شائية  الر�شوم   ، التعوي�شات   ، امل�شروفات   ، ال�شتهالكية  الفواتري  مع قيمة 

القانونية حتى تاريخ الخالء التام مع ت�شليم ال�شقة خايل من ال�شواغل.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2768 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-�شتار نايت لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 2- حممد ذي�شان خان حممد  عابد خان 
ب�شفته كفيال �شخ�شيا مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 3-حممد ار�شد غالم 
ايفان   -4 م   م  ذ  �ض   - الفنية  نايت لالأعمال  �شتار  ملديونية  �شخ�شيا مت�شامنا  ب�شفته كفيال  ر�شول 
دمييف - ب�شفته كفيال �شخ�شيا مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 5- دي كي 
فيت اوت�ض �ض ذ م م  ب�شفتها كفيال مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالعمال الفنية - �ض ذ م م  جمهويل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الإحت��اد الوطني �شركة م�شاهمة عامة - قد 
درهم(   582498.75( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  15٪ من تاريخ  اإقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام و 
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2019/2/6  ال�شاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4920  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- دوت�ض اند لينز لتجارة مواد الطباعة - �ض ذ م م  جمهول 
اأقام  اأبوظبي 1 قد  حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الإ�شتثمار - �ض م ع - فرع 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شم الدعوى املاثلة للدعوى املو�شوعية رقم 
واحلكم  واح��دا  حكما  فيهما  ولي�شدر  معا  لنظرهما  جزئي  جت��اري   4497/2018
ب�شحة احلجز التحظفي ال�شادر يف الأمر على العري�شة رقم 727/2018 عرائ�ض 
الحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  م�شتعجل 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2019/2/10 املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2018/2709  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1-�شركة الإمارات للزيوت املحدودة  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الإحتاد الوطني - �شركة م�شاهمة عامة   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ 
وقدره )12.835.667.80 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12٪ من تاريخ   رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/14 ال�شاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/71 جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شعيد ال�شعدي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شعد 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوج�شيم  �شعيد  حممد  وميثله/خالد  ح�شني  فخرى 
درهم(   2917616.65( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  9٪ من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق  2019/2/17  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/4735   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شدهما/1- اوكابهاي لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م 2-�شبري ح�شني حريز 
م   - بيريجنز  وورل��دواي��د  التنفيذ/جلف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  اوكابهاي  علي 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - احمد  ح وميثله / حممود ح�شني علي  م 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )137144.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
حكمت املحكمة ح�شوريا بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
52.876.19 درهم وفائدة 9٪ من 2015/4/22 وحتى ال�شداد التام وباأداء مبلغ 42.956.30 درهم 
وفائدة 9٪ من 2015/5/25 وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهما بالت�شامن بامل�شاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/4769   تنفيذ جتاري  

غيار  قطع  لتجارة  2-اوكابهاى  خان  اهلل  نور  با�شا  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
���ض ذ م م جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/  ال�����ش��ي��ارات - 
فورا  / جوبا مني�ض  - وميثلها مديرها  ح  م  م  وورل��دواي��د بيريجنز  جلف 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  وميثله / حممود ح�شني علي احمد - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1418975( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 7062 ل�سنة 2018  
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية الدائرة التجارية اجلزئية الثانية 

املرفوعة من : بنك دبي الإ�شالمي 
�شد املدعي عليهم : 1 ( �شركة البتول لتجهيز وتركيب معدات املطاعم

2( اإبراهيم ح�شن بكدا�ض  3( حممد ح�شن بكدا�ض 
املدعي عليهم مدعويني للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة 
امل�شرفية املقرر عقده ال�شاعة 12.00 ظهرا يوم اخلمي�ض املوافق 7 فرباير 2019 وذلك 
باملكتب الكائن يف مركز �شبايدر لالأعمال الكائن يف فندق كونراد دبي �شارع ال�شيخ زايد 
- الطابق 19 غرفة اجتماع رقم 2 م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف 

تقدميها للخبري.     
اخلبري امل�سريف 
هالة حممد يون�س  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
الدعوة اإىل ح�سور اإجتماع خربة   

يف الدعوى رقم  2018/3410 جتاري جزئي  
ال�شادة  جراند ميدوي�شت ريف لل�شقق الفندقية الثنيه  

ب�شفتكم املدعي عليه الدعوى رقم )2018/3410( جتاري جزئي املرفوعة من / فندق جلوريا وال�شقق 
امل��وق��رة- للقيام  ن��ود الف��ادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دب��ي  الفندقية منطقة ح��رة - ذ م م - 
فندق  �شدكم  املرفوعة  و  2018/3410( جت��اري جزئي  رق��م  ال��دع��وى   ( احل�شابية يف  اخل��ربة  مبهمة 
مقر  يف  بكم  الجتماع  يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء   ، م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  الفندقية  وال�شقق  جلوريا 
مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �شارع بغداد مقابل مدر�شة اللفية بجانب كليات التقنية العليا 
للطالبات - بناية مركز بالتنيوم لالعمال - الطابق الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-

04 فاك�ض رقم 2344330-04 يف يوم الأحد املوافق 2019/2/10  يف متام ال�شاعة  11.00 �شباحا  وذلك 
ملناق�شة مو�شوع الدعوى املذكورة اعاله لذا يرجى ا�شطحاب كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية التي 

حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم او من ينوب عنكم.
اخلبري املح�سابي 
 ي��سف حممد م��سى طريح 

اجتمـــــاع خبــــرة
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3387 ل�سنة 2018    
اىل املحكوم عليه / �شند�ض عبا�ض ح�شن الوايل 

ا�شدرت  قد  الب��ت��داري��ة  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما   ب بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )33826( درهم 

ل�شالح املحكوم له/كونهي كمال تيالكات
اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�شر. 

�شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2270  جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم /1 - بيك�شيل لالنظمة الرقمية - �ض ذ م م )املدين ال�شلي( 2-جرميت �شينغ هارنام 
�شينغ - ب�شفته �شريك وكفيل ملديونية بيك�شيل لالنظمة الرقمية- �ض ذ م م  3-جولديب �شينغ بالبري 
�شينغ اناند - ب�شفتها �شريكة وكفيلة ملديونية بيك�شيل لالنظمة الرقمية - �ض ذ م م جمهويل حمل 
القامة  مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2019/1/15  بندب اخلبري امل�شريف املخت�ض �شاحب الدور باجلدول خبريا يف 
هذه الدعوى تكون مهمته - بعد الإطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اليه 
اخل�شوم من حمررات اخرى ، ورقية او الكرتونية او ما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم فيها و�شرحت 
للخبري بالنتقال اىل اي جهة يرى �شرورة النتقال اليها ب�شبب الق�شية ووقدرت امانة ع�شرين الف 
درهم كلفت املدعي ب�شدادها �شندوق املحكمة على ذمة اتعاب وم�شروفات اخلبري وحددت لها املحكمة 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2019/1/22 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة Ch1.C.15 يف حال عدم 

�شداد المانة وجل�شة 2019/2/12 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/59  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه /1-ع��ب��داهلل دروي�����ض علي ع��ب��داهلل اخل��اج��ه  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - وميثله / علي �شلطان �شامل الكندي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)69.577.96 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحتى ال�شداد التام 
و�شم ملف النزاع التجاري رقم 2018/2054  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
املوافق  2019/2/13  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/61  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ان��ي�����ض اح��م��د ���ش��امل��ني ���ش��ال��ح ب��ن رب����اع  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - وميثله / علي �شلطان �شامل الكندي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التام  ال�شداد  املحاماة وحتى  )73.162.46 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
و�شم ملف النزاع التجاري رقم 2018/2061 وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
املوافق  2019/2/21 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1710  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1- حممد مري غني ف�شل اهلل اإ�شماعيل  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ام بي للتجارة - م م ح وميثله / عبا�ض نا�شر علي نا�شر احلواي 
والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
التجارية  الفائدة  دره��م( مع  وق��دره )4.237.924  للمدعية  املطالبة  ب�شداد مبلغ 
بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2019/2/18 
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/96  جتاري جزئي              

م  2-�شبري  م  ذ  ����ض   - ل��ل��ت��ج��ارة  اك�����ش��ب��ورت��ريز  ع��ل��ي��ه/1-ج��الم��ور  امل���دع���ي  اىل 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  اركابارامبيل  علي  خالد  اركابارامبيل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكندي  �شامل  �شلطان  وميثله/علي  للتمويل-  م���وارد 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�شامم والت�شامن بدفع مبلغ وقدره 
)362.627.60 درهم( للمدعية والزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات وبدل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق  2019/2/7 ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/4565  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- بونام ج��وروارا �شريف  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
للتمويل م�شاهمة خا�شة وميثله / عبداحلكيم حبيب من�شور  البطحاء  دبليو  ام  بي 
املدعي عليها مببلغ  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - ح��رز  بن 
12٪ من  والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   105217.83( وقدره 
املعجل  بالنفاذ  و �شمول احلكم  التام  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق يف 2016/7/27 وحتى 
بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2019/2/21  ال�شاعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/4873  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ائتالف عرب اخلليج للحفريات مع بن �شرور للمقاولت - 
ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ را�شد ح�شن خليفة بن �شرور الكتبي 
الدعوى ومو�شوعها   اأق��ام عليك  را�شد عبداهلل علي بن عرب - قد  وميثله / 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 50000 دره��م مت�شمنة  ال��زام املدعي عليهما بان 
الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2019/2/21 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2031 (

املنذر: بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليه  :  مي�شال خمايل زوين        .        

درهم   )20،484.57( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /C/ خ�شو�شي   /91699  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)تويوتا ياري�ض _  هات�شباك( موديل )2013 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2030 (

املنذر   : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليه  :  نقول جورج ك�شاب    .        

درهم   )70،403.30( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /N/ خ�شو�شي   /81240  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
ا����ش���ود(  واملمولة  ال��ل��ون )  ���ش��ف��ران_ ���ش��ال��ون ( م��ودي��ل )2014 (  )ري��ن��و 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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مب�ساركته يف »املعر�ص ال�طني للت�ظيف 2019« يف ال�سارقة
»الإمارات الإ�سالمي« يوا�سل 

دعمه جلهود التوطني 
•• دبي-الفجر: 

دولة  يف  ال��رائ��دة  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأح���د  الإ�شالمي”،  “الإمارات  اأع��ل��ن 
الإمارات العربية املتحدة، وامل�شرف املف�شل لدى املواطنني عن م�شاركته 
8 فرباير يف  6 حتى  ال�شارقة )من  يف  للتوظيف”  الوطني  “املعر�ض  يف 
اإطار ال�شرتاتيجية التي ينتهجها  اإك�شبو ال�شارقة(. وياأتي ذلك يف  مركز 
املهارات  خم��زون  وتعزيز  التوطني  جهود  لدعم  الإ�شالمي”  “الإمارات 

الوطنية يف القطاع امل�شريف.
“الإمارات  يعتزم  ح�شرياً،  ال��دول��ة  ملواطني  املخ�ش�شة  الفعالية  وخ��الل 
الإ�شالمي” تقدمي جمموعة وا�شعة من فر�ض العمل يف خمتلف اأق�شامه، 
من  واملواطنني  املحتملني  للمر�شحني  الفورية  العمل  فر�ض  اإىل  اإ�شافة 
ال�شهادة  وحملة  اجلامعات  خريجي  اإىل  اإ�شافة  املهنية،  اخل��ربة  اأ�شحاب 

الثانوية.
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ق���ال م����روان �شامل 
املوارد  ق�شم  رئي�ض  املهريي  ابونوا�ض 
الإ�شالمي”:  “الإمارات  يف  الب�شرية 
الرا�شخة  م��ك��ان��ت��ه  م���ن  “انطالقاً 
كاأحد املوؤ�ش�شات امل�شرفية الإ�شالمية 
العربية  الإم�����ارات  ال��رائ��دة يف دول���ة 
الإ�شالمي‘  ’الإمارات  املتحدة، يعمل 
امل���ت���وا����ش���ل جتاه  ال���ت���زام���ه  اإط������ار  يف 
دع���م امل���ه���ارات امل��واط��ن��ة ع��رب توفري 
م��ت��ي��ن��ة وفر�ض  ت��دري��ب��ي��ة  اأ���ش��ا���ش��ات 
العمل واإمكانات التطور املهني عقب 

التخرج«.
����ش���اأن  “ومن  امل�����ه�����ريي:  واأ�������ش������اف 
الوطني  ’املعر�ض  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 

للتوظيف‘ اأن تتيح لنا فر�شة اللتقاء باملوظفني املحتملني وجهاً لوجه، 
وتعزيز فريق عملنا مبجموعة جديدة من اخلريجني املفعمني بالطموح 
واملهارات املتميزة. ففي غ�شون الأعوام القليلة املا�شية، اأ�شفنا اإىل كوادرنا 
عرب  دب��ي  من  و380  ال�شارقة  من  مواطناً  موظفاً   300 نحو  الب�شرية 
معار�ض التوظيف التي انعقدت يف الإمارتني، حيث بات املواطنون ي�شكلون 
اليوم نحو %24 من اإجمايل املوظفني العاملني يف ’الإمارات الإ�شالمي‘، 
اأهداف  اأن نتخطى  الإداري���ة. وي�شعدنا  املنا�شب  اأك��رث من ثلثهم يف  يعمل 
التوطني التي و�شعناها لأنف�شنا يف نظام النقاط يف التوطني امل�شريف الذي 
العام  التنفيذ  ودخ��ل حيز  وامل���ايل،  امل�شريف  للقطاع  ال���وزراء  اأق��ره جمل�ض 

املا�شي 2018«.
يف  ال��رائ��دة  التدريب  ب��رام��ج  م��ن  �شل�شلة  الإ�شالمي”  “الإمارات  وينّظم 
القطاع امل�شريف بالتن�شيق مع معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية 
اإىل تدريب ال�شباب الإماراتي ومتكينهم من امل�شاهمة يف منو قطاع  �شعياً 
التمويل الإ�شالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وقد اأمّت ما جمموعه 
امل�شتقبل،  برنامج  تدريبهم يف  الثانوية  ال�شهادة  من حملة  225 مواطناً 
يف حني خ�شع 30 خريجاً جامعياً اإماراتياً للتدريب يف “برنامج مديري 

عالقات امل�شتقبليني” منذ اإطالقه يف �شهر دي�شمرب عام 2017.
واملخ�ش�ض  اأ�شهر  �شتة  مل��دة  ي�شتمر  ال��ذي  “امل�شتقبل”  برنامج  ويت�شمن 
للمواطنني من حملة ال�شهادة الثانوية الذين ل يتجاوز عمرهم 20 عاماً، 
ح�ش�شاً نظرية وتدريباً عملياً على ال�شواء. ويحظى املتدربون الذين اأمتوا 
“الإمارات  واإدارات  اأق�شام  دائمة يف خمتلف  الربنامج بنجاح بفر�ض عمل 

الإ�شالمي«.
فهو برنامج تدريبي مدته  “مديري العالقات امل�شتقبليني”،  اأما برنامج 
املواطنني، ويهدف  اأ�شهر م�شمم خ�شي�شاً خلريجي اجلامعات من  �شبعة 
اإىل تنمية قدراتهم واإك�شابهم اخلربات الالزمة ل�شتالم منا�شب مديري 

العالقات يف ق�شم “اإدارة الرثوات” يف “الإمارات الإ�شالمي«. 
وعالوة على الربناجمني املذكورين، يقدم “الإمارات الإ�شالمي” برنامج 
املواطنني  الكليات  ل��ط��الب  ال��ت��دري��ب��ي   )Uni Grad( غ���راد«  “يوين 
املهتمني بالعمل يف القطاع امل�شريف. ويعترب هذا الربنامج املفتوح خلريجي 
اجلامعات املواطنني حتى عمر 27 عاماً والذي ي�شتمر ملدة 6 اأ�شهر، اإحدى 

املبادرات الرائدة لت�شريع التطور املهني التي اأطلقها امل�شرف. 
“املعر�ض  يف  الإ�شالمي”  “الإمارات  م�شاركة  حول  املعلومات  من  وملزيد 
الوطني للتوظيف 2019” يف ال�شارقة واحل�شول على تفا�شيل براجمه 
التدريبية، يرجى زيارة من�شة “الإمارات الإ�شالمي” يف قاعة 4 يف “مركز 

اإك�شبو ال�شارقة«.

تف�قت على �سنغاف�رة و 8 مدن اأخرى 

دبي حتتل املرتبة الأوىل عامليًا بني املدن الأكرث جاذبية لرواد الأعمال
•• دبي-الفجر: 

مدن   8 و  �شنغافورة  على  دب��ي  تفوقت 
املرتبة  اإىل  ارتفاع ت�شنيفها  اأخ��رى بعد 
الأكرث  امل��دن  ا�شتبيان  يف  عاملياً  الأوىل 
 2018 للعام  الأع��م��ال  ل���رواد  ج��اذب��ي��ة 
العاملية  ال��الي��ن�����ض  �شبكة  ع��ن  ال�����ش��ادر 
ت�شنيف  ارتفع  وبذلك  الأع��م��ال،  ملراكز 
الإم�����ارة م��ن امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة يف ن�شخة 
واملرتبة   2016 ل���ل���ع���ام  ال����ش���ت���ب���ي���ان 
 ،2014 ال��ع��ام  ا���ش��ت��ب��ي��ان  اخل��ام�����ش��ة يف 
ق���د اح��ت��ل��ت املرتبة  ���ش��ن��غ��اف��ورة  وك���ان���ت 
لال�شتبيان  ال�شابقة  الن�شخ  يف  الأوىل 
لتحتل  ال�شدارة  عن  دبي  ازاحتها  فيما 

املرتبة الثانية يف ن�شخة 2018.
وا���ش��ت��ح��وذت دب���ي ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار 20 % 
�شاركوا  اأعمال  رائ��د   846 اإجمايل  من 
املدينة  باعتبارها   2018 ا�شتبيان  يف 
ال�شركات  لأ����ش���ح���اب  ج��اذب��ي��ة  الأك������رث 
املتو�شطة  وامل���������ش����روع����ات  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 
% من   15 وال�����ش��غ��رية، م��ق��ارن��ة م���ع 
ا�شتبيان  يف  م�����ش��ارك��اً   755 اإج���م���ايل 
 721 اإج��م��ايل  % م��ن   13 و   2016

م�شاركاً يف ا�شتبيان 2014.
امل�����دن جاذبية  اأك�����رث  ا���ش��ت��ب��ي��ان  و���ش��ه��د 
خروج   2018 ل��ل��ع��ام  الأع���م���ال  ل�����رواد 
لندن نهائياً من القائمة بعد اأن احتلت 
واملرتبة   2016 يف  ال��ع��ا���ش��رة  امل��رت��ب��ة 
باري�ض  كما خرجت   ،2014 يف  الثالثة 
التا�شعة  املرتبة  يف  كانت  اأن  بعد  اأي�شاً 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2014 و   2016 يف 
خ����روج ل��وك�����ش��م��ب��ورغ ب��ع��د اأن ك��ان��ت يف 
ال�شابعة  و   2016 يف  ال�شاد�شة  املرتبة 

يف 2014.
وبانغالور  تورنتو  كل من  ان�شمت  فيما 
املدن  قائمة  اإىل  الأوىل  للمرة  و�شيدين 

الأك����رث ج��اذب��ي��ة ل����رواد الأع���م���ال للعام 
اإىل  ���ش��ن��غ��اف��ورة  وت���راج���ع���ت   .2018
على  ا�شتحوذت  اأن  بعد  الثانية  املرتبة 
18 % من اآراء رواد الأعمال امل�شاركني 
اأن  ب��ع��د  وذل�����ك   ،2018 ا���ش��ت��ب��ي��ان  يف 
ال�شتبيان  ن�شخ  يف  الأول  املرتبة  احتلت 
 19 اخ��ت��اره��ا  ، حيث   2014 ل��الأع��وام 
اآنذاك  ال�شتبيان  يف  امل�شاركني  من   %
ك��اأك��رث امل���دن ج��اذب��ي��ة ل����رواد الأع���م���ال ، 
وحلت اأوًل اأي�شاً بعد اأن اختارها 16.8 

% يف امل�شاركني با�شتبيان 2016.
ب�  الثالثة  املرتبة  يف  كونغ  هونغ  وحلت 
 2016 اأن ج��اءت ثانياً يف  % بعد   15
و�شاد�شاً يف 2014، فيما جاءت زيوريخ 
يف املرتبة الرابعة يف 2018 ب� 12 % 
ال�شتبيان  يف  امل�شاركني  اخ��ت��ي��ارات  م��ن 
مقارنة بت�شنيفها يف املركز اخلام�ض يف 

2016 و الرابع يف 2014.
املركز اخلام�ض  تورنتو يف  ج��اءت  وفيما 
فرانكفورت  ت�شنيف  ارتفع   ، %  11 ب� 
حيث   2018 يف  ال�شاد�شة  املرتبة  اإىل 
اختيارات  % م���ن   8 ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح��وذت 
يف  ال�شابعة  باملرتبة  مقارنة  امل�شاركني 

2016 و املرتبة الثامنة يف 2014
اإىل  ت�شنيفها  هبط  فقد  نيويورك،  اأم��ا 
املرتبة ال�شابعة يف 2018 حيث ح�شلت 
يف  الرابعة  باملرتبة  مقارنة   %  7 على 

2016 واملرتبة الثانية يف 2014.
وجاء ت�شنيف �شيدين ثامناً يف ال�شتبيان 
ب� 4 % ، واحتلت طوكيو املرتبة التا�شعة 
 %  3 ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت  ح��ي��ث   2018 يف 
 2016 ال��ث��ام��ن��ة يف  ب��امل��رت��ب��ة  م��ق��ارن��ة 

واملرتبة العا�شرة يف 2014.
ولية  عا�شمة  بانغالور،  مدينة  وحلت 
ب�  العا�شر  امل��رك��ز  يف  الهندية  ك��ارن��ات��اك��ا 
من   846 ال���ش��ت��ب��ي��ان  و���ش��م��ل   .  2%

رواد الأعمال، الذين يديرون �شركاتهم 
الالين�ض  ���ش��ب��ك��ة  ف�����روع  م���ن  ان���ط���الق���اً 
العاملية ملراكز الأعمال يف 45 دولة حول 
خمتلف قارات العامل مبا ي�شمل اأمريكا 
واأوروب����ا  اجلنوبية  واأم��ري��ك��ا  ال�شمالية 
واآ�شيا واأفريقيا بالإ�شافة اإىل ا�شرتاليا، 
و���ش��م��ل��ت ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ي ي��ع��م��ل بها 
امل�شاركون تقنية املعلومات  وال�شت�شارات 
ال���ت���ج���ارة واخل���دم���ات،  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

وال�شياحة وال�شيافة  وغريها.
دفعت  التي  العوامل  ال�شتبيان  واأظهر 
امل�����ش��ارك��ني لخ��ت��ي��ار ك���ل م��دي��ن��ة �شمن 
ق���ائ���م���ة امل������دن الأك�������رث ج���اذب���ي���ة ل�����رواد 
الأعمال، حيث اأ�شار 24 % من الرواد 
الذين اختاروا دبي اإىل اأن العامل الأهم 
املالئمة  البيئة  يف  يتمثل  لهم  بالن�شبة 
ال�شركات،  تاأ�شي�ض  و�شهولة  لال�شتثمار 
فيما اأكد 22 % منهم اأن الأمان ومنط 
احل���ي���اة ال��ع�����ش��ري ه���و ال���ع���ام���ل الأه����م 
يف ج��اذب��ي��ة دب���ي ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ه��م، ولفت 
التحتية  البنية  اأن  اإىل  منهم   %  20
ت��اأت��ي يف مقدمة  امل��ت��ط��ورة  واخل���دم���ات 
املوقع  ف��ي��م��ا ح���ل  الإم���������ارة،  م���ق���وم���ات 
اجل��غ��رايف ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال���ذي تتمتع 
 %  18 ل�  بالن�شبة  ال�شدارة  دب��ي يف  به 
�شريبة  تطبيق  م��ن  وب��ال��رغ��م  م��ن��ه��م، 
القيمة امل�شافة يف الإمارات مطلع العام 
2018، اإل اأن عامل عدم وجود �شريبة 
العامل  �شكل  وال���دخ���ل  ال�����ش��رك��ات  ع��ل��ى 
الأهم بالن�شبة ل� 16 % لرواد الأعمال 

الذي اختاروا دبي.
و�شمن حمور �شمعة املدن يف ال�شتبيان، 
% ممن اخ��ت��اروا دب��ي كاأكرث   89 اأ�شار 
اأنهم  اإىل  الأعمال  لريادة  جاذبية  امل��دن 
الأقل،  على  واح���دة  م��رة  الإم����ارة  زاروا 
اأو  ل��الأع��م��ال  اأو  لل�شياحة  ك��ان��ت  ���ش��واء 

هذه  بلغت  فيما  ال��رتان��زي��ت،  ل��رح��الت 
و    2016 % ا���ش��ت��ب��ي��ان   81 ال��ن�����ش��ب��ة 
2014، وهو موؤ�شر  % يف ن�شخة   77
واق��ع��ي على زي���ادة الإق��ب��ال على دب��ي يف 
ظل الربط اجلوي الوا�شع الذي تتمتع 

به مع �شتى دول العامل.
الن�شبة  الآ�شيويون  الأعمال  رواد  و�شكل 
الأكرب من رواد الأعمال الذين اختاروا 
رواد  ح��ل  فيما   ،%  27 �شكلوا  اإذ  دب��ي، 
الثانية  املرتبة  الأوروب��ي��ون يف  الأع��م��ال 
امل�شاريع  اأ�شحاب  %، وجاء   19 بن�شبة 
اأمريكا  م����ن  وال�������ش���غ���رية  امل���ت���و����ش���ط���ة 
اإىل    ،%  17 بن�شبة  ث��ال��ث��اً  ال�شمالية 
 ،%  14 ب�  ا�شرتاليا  من  ال���رواد  جانب 
% يليهم   12 ف�����ش��ك��ل��وا  الأف���ارق���ة  اأم����ا 
ب�  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  الأع��م��ال  رواد 

.%  11
وتعليقاً على نتائج ال�شتبيان قال �شريف 
كامل، الرئي�ض الإقليمي ل��شبكة الالين�ض 
العاملية ملراكز الأعمال يف رو�شيا وال�شرق 
ا�شتبيان  “:�شهد  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ش���ط 
مقارنة  ب��ارزة  م�شتجدات   2018 العام 
2014 مما يعك�ض  و   2016 مع ن�شخ 
واأ�شحاب  الأع��م��ال  رواد  توجهات  تغري 
املتو�شطة  وال�شركات  النا�شئة  ال�شركات 
تقييمهم  واآل��ي��ات  ال��ع��امل  يف  وال�شغرية 
ل��ع��وام��ل اجل����ذب ل��ل��م��دن امل�����ش��م��ول��ة يف 

القائمة.
 2018 ا�شتبيان  اأن  اإىل  ك��ام��ل  ول��ف��ت 
�شمن  الأول  للمركز  دب��ي  ت�شدر  �شجل 
الأعمال  ل�����رواد  الأك�����رث ج��اذب��ي��ة  امل����دن 
اأن  2014، مو�شحاً  للمرة الأوىل منذ 
هذا الجناز ياأتي يف ظل تنامي ال�شمعة 
تتمتع  التي  الرا�شخة  والثقة  املرموقة 
وجتاري  ا�شتثماري  كمركز  الإم���ارة  بها 
وامل���ق���وم���ات امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز بها 

تاأ�شي�ض  �شهولة  خا�شة  الأع��م��ال  ل��رواد 
ال�������ش���رك���ات وم����زاول����ة الأع����م����ال ومنط 

احلياة الع�شري.
دب���ي للمركز  ت�����ش��در  اأن  ك��ام��ل  واأو����ش���ح 
الأول عاملياً يف ا�شتبيان 2018 يرتجم 
م�شرية التطوير والتحديث التي ل تهداأ 
اأ�شداًء  يف جممل املجالت والتي ترتك 
اإيجابية يف خمتلف انحاء العامل وجتذب 
وامل�شتثمرين  الأع����م����ال  رواد  اه��ت��م��ام 
حمفزة  وبيئة  ج��اذب��ة  من�شة  بو�شفها 
املال والأعمال. ولفت  لالبتكار يف عامل 
اإىل اأن دبي باتت حمطة اأ�شا�شية ل غنى 
عن  الباحثة  الطموحة  لل�شركات  عنها 
املزيد من الفر�ض حول العامل يف مناخ 
ا�شتثماري  وح��راك  وم�شتقر  ديناميكي 

واقت�شادي م�شتدام.
ونوه الرئي�ض الإقليمي ل��شبكة الالين�ض 
العاملية ملراكز الأعمال يف رو�شيا وال�شرق 
الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا ب���اأن ج��اذب��ي��ة املدن 
ت��ت��ع��ر���ض ل���ت���غ���ريات م�����ش��ت��م��رة يف ظل 
واجليو�شيا�شية  القت�شادية  التقلبات 
العمل  موا�شلة  يفر�ض  مما  املتالحقة 
لكل  التناف�شية  امل��ق��وم��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
مدينة وعدم العتماد فقط على املكانة 
املال  ع��امل  يف  التاريخية  اأو  التقليدية 
والأعمال، وهو ما ينعك�ض يف ت�شدر دبي 
باري�ض ولندن  للقائمة و خروج كل من 
ول��وك�����ش��م��ب��ورغ م���ن ال��ق��ائ��م��ة ودخ����ول 
للمرة  و����ش���ي���دين  وب���ان���غ���ال���ور  ت���ورن���ت���و 
ت�شنيف  تراجع  اإىل  بالإ�شافة  الأوىل، 
اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شتبيان،  يف  نيويورك 
ال�شتقرار  اأهمية  ت��وؤك��د  املعطيات  ه��ذه 
ملجتمع  بالن�شبة  والقت�شادي  ال�شيا�شي 
ب�شكل  الن���ف���ت���اح  و������ش�����رورة  الأع�����م�����ال 
ال�شيا�شات  عن  بعيداً  العامل  على  اأك��رب 

احلمائية.

 الحتاد للطريان ومايكرو�سوفت تطلقان اأول اأكادميية للذكاء ال�سطناعي يف املنطقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ام�����ض الحت���اد ل��ل��ط��ريان الناقل 
العربية  الإم����������ارات  ل����دول����ة  ال���وط���ن���ي 
اإ�شرتاتيجية  ����ش���راك���ة  ع����ن  امل���ت���ح���دة 
التعاون  وي��ه��دف   ، م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  م��ع 
امل�شرتك بني املنظمتني اإىل اإطالق اأول 
اأكادميية خا�شة بالذكاء ال�شطناعي يف 
اخلطوة  ه��ذه  ت�شاهم  و���ش��وف   ، املنطقة 
باإحداث ثورة بالطريقة التي تعمل بها 
���ش��رك��ة ال��ط��ريان ع��ل��ى خ��دم��ة عمالئها 
قدراتها  ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن  وذل�����ك   ،
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وخلق  ، وحت�����ش��ني  ال��ع��ام��ل��ة 
اإي��������رادات ب��دي��ل��ة. و���ش��ي��ت��م م��ن��ح جميع 
م��وظ��ف��ي الحت����اد ل��ل��ط��ريان ك��ج��زء من 
فر�شة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأك��ادمي��ي��ة 
ت���دري���ب���ي عرب  ب���رن���ام���ج  اإىل  ال���و����ش���ول 
الإنرتنت ، ودرو�ض خا�شة حتت ا�شراف 
اأجل  من  وذل��ك   ، متخ�ش�شني  مدربني 
امل��ه��ارات  مبختلف  زي���ادة املعرفة وب��ن��اء 
ال�����ذك�����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي على  ت���ق���ن���ي���ات 
كل  ومتكني  باأكملها،  املنظمة  م�شتوى 
لل�شركة  اأك��رب  موظف من تقدمي قيمة 
وعمالئها ، كما �شيقوم املتخ�ش�شون يف 
ور�ض  �شل�شلة من  بتنفيذ  مايكرو�شوفت 
واجلل�شات  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ع��م��ل 
حتديات  حت����دي����د  ب����ه����دف  امل���خ���ت���ربي���ة 
الأعمال التي ميكن حت�شينها عن طريق 
اأن  ع��ل��م��اً   ، ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تقنية 
رحلة  يف  ت�شرع حالياً  للطريان  الحت��اد 
حتول رقمية متكنها من تعزيز قدراتها 
خلدمة ما يقرب من 20 مليون م�شافر 

كل عام. 

وقال توين دوجال�ض الرئي�ض التنفيذي 
“يكمن  ل���ل���ط���ريان  الحت������اد  مل��ج��م��وع��ة 
�شركة  مع  الطويلة  �شراكتنا  وراء  ال�شر 
ن��ف��ك��ر بطريقة  اأن��ن��ا  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت يف 
مماثلة ، نحن نقوم باأخذ قفزات كبرية 
التكنولوجيا  ت�شخري  ع��رب  الأم���ام  نحو 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنية  وا�شتخدام 
الحتاد  يف  ون��وؤم��ن   ، منظمتنا  خل��دم��ة 
املدعوم  الب�شري  التفاعل  باأن  للطريان 
جتربة  تقدمي  �شاأنه  من  بالتكنولوجيا 
اأنه  ك��م��ا   ، وال��ع��م��الء  لل�شيوف  ف��ري��دة 
مينحنا ميزة تناف�شية متكننا من البقاء 

يف طليعة هذا املجال . 
برنامج  للطريان  الحت��اد  اعتمدت  كما 
اأوفي�ض 365 كجزء من ا�شرتاتيجيتها 
اأك�����رث ك���ف���اءة ، وقد  ل��ت�����ش��ب��ح م��ن��ظ��م��ة 
اأي�شا  للمجموعة  العليا  الإدارة  قامت 
العمليات  من  العديد  لأمتتة  مببادرات 
اإىل  ا����ش���اف���ة   ، وت���ع���زي���زه���ا  ال���ي���وم���ي���ة 
برامج  ل��ت��وف��ري  ال�����ش��رك��ة  تخطط  ذل���ك 
خ�شي�شاً  وُم�����ش��م��م��ة  م���رن���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ت�شمح  بحيث   ، موظفيها  كفاءة  لتعزيز 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ل��ه��م 
الأخرى  الذكية  التقنيات  من  وغريها 
علماً   ، وابتكاراتهم  اإنتاجيتهم  ل��زي��ادة 
بعناية  �شت�شمم  التدريبية  احللقات  اأن 
حتقيق  ب��ه��دف  امل��وظ��ف��ني  اأدوار  ح����ول 

اأق�شى ا�شتفادة من طاقاتهم.
الرئي�ض  ع���ن���ب���ت���اوي  اح���������ش����ان  وق��������ال 
لدى  وال��ت�����ش��وي��ق  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�شعى  عامل  “يف  اخلليج  مايكرو�شوفت 
اأن ت�شبح �شركة رقمية ،  فيه كل �شركة 
فمن الرائع اأن ن نرى جمموعة الحتاد 

ل��ل��ط��ريان م��ث��اًل يحتذى ب��ه م��ن خالل 
كفائاتهم  وبناء  موظفيها  يف  ال�شتثمار 
الذكاء  اأك��ادمي��ي��ة  وتعترب   ، امل�شتقبلية 
اأه��داف الحتاد  ج��زًءا من  ال�شطناعي 
ل��ل��ط��ريان ال��ط��م��وح��ة ل��ك��ي ت�����ش��ب��ح من 
اأ�شرع املوؤ�ش�شات يف اعتماد اأف�شل واأحدث 
التقنيات املتطورة وامل�شتقبلية يف جميع 
اليوم  �شراكتنا  نواحي عملياتها، ومتثل 
جزء  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأك��ادمي��ي��ة  يف 
اأ���ش��ا���ش��ي م���ن حت��ق��ي��ق اأه������داف الحت����اد 
للطريان الرقمية ، ونحن فخورون باأن 
اإعداد وتطوير فريقهم  نكون �شركاء يف 
العاملي ، وهو مايعد اأمر اأ�شا�شي لتحقيق 

روؤيتهم للتحول الرقمي.

املوؤ�شرات التي  توؤكد  هناك العديد من 
والعامة يف جميع  املنظمات اخلا�شة  اأن 
اأكرث  اأ�شبحت  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  اأن��ح��اء 
الذكاء  تقنية  جت���اه  م��واق��ف��ه��ا  يف  ج����راأة 
ال�شطناعي ، حيث اأكد ا�شتطالع اأجرته 
�شركة مايكرو�شوفت موؤخًرا  اأن اأكرث من 
املنطقة تخطط  ال�شركات يف  72٪ من 
الذكاء  على  ميزانيتها  من  جزء  لإنفاق 
واأو�شح    ،  2019 ع��ام  ال�شطناعي يف 
ذات التقرير اأن اثنتان من بني كل خم�ض 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  موؤ�ش�شات 
تبنت بالفعل حلول الذكاء ال�شطناعي 
، يف ح��ني ي��خ��ط��ط اأك����رث م��ن ال��ث��ل��ث يف 
تبني حل قائم على الذكاء ال�شطناعي 

هذا العام.  وقد دفعت الزيادة يف الإقبال 
ال�شحابية  مايكرو�شوفت  خدمات  على 
يف منطقة ال�شرق الأو���ش��ط ع��ن  اعالن 
ب��ب��ن��اء مركزين  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ���ش��رك��ة 
خم�����ش�����ش��ني ل��ل��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ح��اب��ي��ة من 
2019  ، يقع  املقرر افتتاحهما يف عام 
اأح��ده��م��ا يف دب���ي والآخ����ر يف اأب��وظ��ب��ي ، 
�شحابية  خ��دم��ات  ���ش��ي��ق��دم��ان  وال���ل���ذان 
، حيث   الأو�شط  ال�شرق  موثوقة ملنطقة 
�شتتمكن املوؤ�ش�شات الإقليمية يف املنطقة 
�شحابة  من  ا�شتفادة  اأق�شى  حتقيق  من 
توفري  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، مايكرو�شوفت 
خدمات البيانات وحتقيق المتثال العام 

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 على نطاق وا�شع.
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/43 بيع عقار مرهون   
                            طالب التنفيذ: بنك اخلليجي فرن�شا اأ�ض ايه  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع �شارع 
األ مكتوم - مبنى بناية ال�شيخ بن جمرن - �شقة الطابق الر�شي - مقابل برج الرمي - املنفذ �شده : زاهارا اإنريجي - م د م �ض  
عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - ابراج بحريات جمريا مزايا بزن�ض افينيو - بي بي 2 ار�ض رقم جي األ تي - بي اأت�ض 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/2/20  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية  رقم )1801(  18 مكتب  الطابق   2
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة الثنية اخلام�شة ،  رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 117.06 مرت 

مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1804 - مببلغ : 1.260.022.00 درهم   
رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 163.31 مرت مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1806 - مببلغ 

: 1.757.852.00 درهم ،  
رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 157.14 مرت مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1807 - مببلغ 

: 1.691.439.00 درهم ، 
رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 111.42 مرت مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1803 - مببلغ 

: 1.199.313.00 درهم ،  
رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 164.55 مرت مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1802 - مببلغ 

: 1.771.199.00 درهم ،  
رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 157.36 مرت مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1805 - مببلغ 

: 1.693.807.00 درهم ، 
رقم الر�ض : 845 - امل�شاحة : 117.75 مرت مربع - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ض افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 1808 - مببلغ 

: 1.267.449.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4612  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جراغ الكرتوميكانيكال وال�شيانة العامة �ض.ذ.م.م جمهول 
عبيد  وميثله:�شيف  ذ.م.م  التجارية  منكوم  /�شركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  را�شد عبيد ال�شام�شي قد 
عليها مببلغ وقدره )64068( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ي��وم الثنني  لها جل�شة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  الدعوى وحتى  رف��ع  تاريخ  9٪ من 
ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/2/11 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4811  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ري��ام��ي ل��ل��زج��اج والل��وم��ن��ي��وم ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /طبا�شكو للمقاولت الفنية ذ.م.م قد 
درهم   )311.545.75( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12٪ من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شاعة:08:30  املوافق:2019/2/7  يوم اخلمي�ض  لها جل�شة  التام.وحددت  ال�شداد 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4850  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلطوط الربعة لل�شناعات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ديال لتوريد احلديد �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )199554( 
تاريخ  بواقع 18٪ من  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/21 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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راأ�ش اخليمة الوطني و» باين لب�ش«  
تطلقان من�سة الدفع الأكرث ابتكارا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 Pine اأعلن بنك راأ�ض اخليمة الوطني عن �شراكته مع �شركة باين لب�ض
Labs، الرائدة يف جمال حلول الدفع يف قطاع التجزئة والتي توفر عرب 
تها التمويل وتقنية عملية جتزئة امليل الأخري، حيث �شيقوم الطرفان  من�شّ
باإطالق من�شة دفع فريدة ومبتكرة يف الإمارات يف الربع الثاين من العام 
احلايل، والذي يعّول عليها يف حتويل م�شهد قطاع املدفوعات يف املنطقة. 
اإىل  البيع  نقاط  حمطات  بتحويل  نوعها،  م��ن  الأوىل  ال�شراكة،  �شتقوم 
نقاط لالإ�شتحواذ والإ�شرتاك مع العمالء من خالل تقدمي جمموعة من 
الولء  اإىل برامج  الو�شول  الفورية،  الأق�شاط  القيمة مثل  ذات  اخلدمات 
واخل�شومات  ال��ف��وات��ري،  ودف��ع  الإ�شافية،  امل��دف��وع��ات  املتنوعة،  وامل��ك��اف��اآت 
الفورية، واإدارة احلمالت الرتويجية، ومنوذج اعرف عميلك الإلكرتوين، 

وغريها الكثري.
ومت توقيع الإتفاقية بني الطرفني من قبل فريدريك دي ميلكر، مدير عام 
اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك راأ�ض اخليمة الوطني، وكو�ض ميهرا، 
الرئي�ض التنفيذي لالأعمال لدى باين لب�ض، بح�شور �شيمانتا دا�ض، رئي�ض 
رئي�ض  دو�شي،  وني�شيت  لب�ض،  باين  يف  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

ق�شم الإ�شتحواذ والبطاقات التجارية يف بنك راأ�ض اخليمة الوطني.
وعّلق فريدريك دي ميلكر، مدير عام اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك 
راأ�ض اخليمة الوطني، قائاًل: “يلتزم البنك بو�شع اإحتياجات عمالئه على 
واآمنة وب�شيطة من  اأولوياته، وتزويدهم بحلول دفع مريحة  راأ�ض قائمة 
خالل هذه ال�شراكة احل�شرية والأوىل من نوعها مع �شركة باين لب�ض. 
يقدم بنك راأ�ض اخليمة الوطني با�شتمرار و�شائل ومن�شات جديدة وبديلة 

بهدف ت�شهيل جتربة العمالء امل�شرفية من خالل حلول الدفع املبتكرة.«
وقال كو�ض ميهرا، الرئي�ض التنفيذي لالأعمال لدى باين لب�ض: “يلتزم 
كل من بنك راأ�ض اخليمة الوطني و�شركة باين لب�ض بتوفري حلول مبتكرة 
مل�شاكل التجار من اأجل منو اأعمالهم وزيادة البيع. ومع اإعتماد الدفع غري 
النقدي يف الإمارات ب�شكل قوي، هناك جمال كبري للنمو من حيث تقدمي 
امل�شتهلك،  مت��وي��ل  مثل  م��وّح��دة  من�شة  ع��رب  م�شافة  قيمة  ذات  خ��دم��ات 
�شراكتنا مع بنك  اإن  وبالتايل  العمالء،  �شلوك  ال��ولءات، وحتليل  وبرامج 

راأ�ض اخليمة الوطني �شتوفر احللول املطلوبة لهذه احلاجات.«

اأحمد بن �سعيد ي�سع حجر الأ�سا�ش مل�سروع »الهيدروجني الأخ�سر« الأول من نوعه يف املنطقة 

 �سمن ا�سرتاتيجية غرفة دبي لدعم ريادة االأعمال يف االإمارة

اختتام الدورة الثالثة من �سبكة �سراكات الأعمال بالإعالن عن �سراكات بني �سركات نا�سئة واأخرى رئي�سية

•• دبي -وام:

و���ش��ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن �شعيد 
للطريان  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���رئ���ي�������ض الأع����ل����ى مل��ج��م��وع��ة ط����ريان 
الإمارات رئي�ض املجل�ض الأعلى للطاقة 
لإك�شبو  العليا  اللجنة  رئ��ي�����ض  دب���ي  يف 
مل�شروع  الأ���ش��ا���ض  ح��ج��ر  دب���ي   2020
من  الأول  الأخ�شر”  “الهيدروجني 
نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
با�شتخدام  الهيدروجني  لإنتاج  اإفريقيا 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة وذل�����ك يف جممع  ال���ط���اق���ة 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

ال�شم�شية .
ح�شر و�شع حجر الأ�شا�ض ال�شيخ زايد 
رئي�ض  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  بن 
�شلطان  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�ض 
بن خليفة اآل نهيان الإن�شانية والعلمية 
فار�ض  ف��رج  حممد  ب��ن  �شهيل  وم��ع��ايل 
املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة ومعايل 
وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
�شعيد  و�شعادة  والبيئة  املناخي  التغري 
الرئي�ض  املنتدب  الع�شو  حممد الطاير 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  كاي�شر  وجو 

و�شعادة  الأمل��ان��ي��ة  “�شيمن�ض”  ل�شركة 
للمجل�ض  العام  الأم��ني  املحريبي  اأحمد 
�شيف  و���ش��ع��ادة  دب��ي  للطاقة يف  الأع��ل��ى 
ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ف��ال���ش��ي 
“اإينوك”  ال��وط��ن��ي��ة  الإم������ارات  ب���رتول 
الرئي�ض  ���ش��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  و����ش���ع���ادة 
لأنظمة  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
و�شعادة  “اإمباور”  امل���رك���زي  ال��ت��ربي��د 
اإدارة  اأب���ون���ي���ان رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  حم��م��د 
حممد  جنيب  و�شعادة  اأك��واب��اور  �شركة 
اإك�شبو  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ل��ي 
�شري�شدورفر  ودي���ت���م���ار  دب����ي   2020
يف  �شيمن�ض  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 

ال�شرق الأو�شط.
بالتعاون  امل�����ش��روع  ت��ط��وي��ر  و���ش��ي��ج��ري 
ب��ني ك��ل م��ن هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
و�شركة  2020 دبي”  “اإك�شبو  ومكتب 
من�شاآت  يف  وذل��ك  الأملانية  “�شيمن�ض” 
الخ���ت���ب���ارات اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملركز 
جممع  يف  وال��ت��ط��وي��ر  للبحوث  الهيئة 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
م�شرية  ي��دع��م  مب���ا  دب���ي  يف  ال�شم�شية 

القت�شاد الأخ�شر يف دولة الإمارات.
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
م��ك��ت��وم : “ ن��ع��م��ل ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي���ة 

را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
والبحث عن  تاأمني طاقة م�شتدامة  يف 
مقاربة  �شمن  ج��دي��دة  ط��اق��ة  م�����ش��ادر 
م��ت��وازن��ة ت��اأخ��ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار حماية 
يحتذي  من���وذج���اً  دب���ي  لت�شبح  ال��ب��ي��ئ��ة 
ب��ه ال��ع��امل يف ك��ف��اءة و���ش��الم��ة الطاقة، 
“توا�شل  اإك�شبو  �شعار  م��ن  وان��ط��الق��اً 
مع  نعمل  امل�شتقبل”  و���ش��ن��ع  ال��ع��ق��ول 
دبي   2020 لإك�شبو  ليكون  �شركائنا 
بالنفع  يعود  الأم���د  بعيد  اإيجابيا  اأث���را 
على دولة الإمارات واملنطقة والعامل “ 
الأ�شا�ض  اأن و�شع حجر  �شموه  ..موؤكدا 
ل��ه��ذا امل�����ش��روع املبتكر خ��ط��وة ه��ام��ة يف 
التي  ال���ش��ت��دام��ة  ج��ه��ود  ل��دع��م  ال�شعي 
عليها  يقوم  التي  املوا�شيع  اأح��د  ت�شكل 
م�شتقبلي  اإرث  بناء  م�شرية  ويف  اإك�شبو 

غني لالأجيال القادمة.
من ناحيته قال �شعيد الطاير : “ياأتي 
اإطار  يف  الأخ�شر  الهيدروجني  م�شروع 
جهودنا لدعم روؤية وتوجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لتعزيز 

ال���ش��ت��دام��ة والب��ت��ك��ار وال��ت��ح��ول نحو 
القت�شاد الأخ�شر امل�شتدام “ ..م�شريا 
اإىل اأن هذا امل�شروع التجريبي الأول من 
نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
با�شتخدام  الهيدروجني  لإنتاج  اإفريقيا 
جهود  اإىل  ي�����ش��اف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
والتطوير  والبحوث  البتكار  يف  الهيئة 
جانب  اإىل  الطاقة  تخزين  جم��الت  يف 
مو�شوعات  اأح��د  تعد  التي  ال�شتدامة 
اإك�شبو 2020 دبي ..كما يدعم امل�شروع 
جهود الهيئة لالإ�شهام يف ا�شت�شافة اأحد 
اأكرث املعار�ض ا�شتدامة يف تاريخ اإك�شبو 
ان�شجاماً مع دور الهيئة ب�شفتها �شريك 
لإك�شبو  ال��ر���ش��م��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ط��اق��ة 

2020 دبي.
امل�شروع  ه���ذا  “يعد  ال��ط��اي��ر:  واأ����ش���اف 
لل�شراكات  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���اً  ال���رائ���د 
ال�شرتاتيجية بني القطاعني احلكومي 
مفهوم  تطوير  يف  و�شي�شهم  واخل��ا���ض 
الق��ت�����ش��اد الأخ�����ش��ر يف دول���ة الإم����ارات 
ال��ت��ي توفرها  الإم��ك��ان��ات  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 
تقنية اإنتاج الهيدروجني الأخ�شر حيث 
�شيتم تخزين الهيدروجني الذي �شيتم 
اإنتاج  اإن��ت��اج��ه وم���ن ث��م ا���ش��ت��خ��دام��ه يف 
ذل��ك من  وغ��ري  النقل  وو�شائل  الطاقة 

جم��الت«. وقال جو كاي�شر “ منذ اأقل 
من عام م�شى تعهدت �شيمن�ض بالتعاون 
كهرباء  هيئة  يف  املتمثلني  �شركائنا  مع 
2020 دب���ي باأن  وم��ي��اه دب���ي واإك�����ش��ب��و 
 .. دبي  يف  الأخ�شر  الهيدروجني  نطور 
امل�شروع  الأ�شا�ض لهذا  ومع و�شع حجر 
الهام نقرتب اأكرث من جعل هذا الأمر 
ل�شركة  ك�����ان  ل���ق���د   .. واق����ع����ة  ح��ق��ي��ق��ة 
املجال على  رائ��داً يف هذا  �شيمن�ض دوراً 
ق��ام��ت بتوليد  ال���ع���امل ح��ي��ث  م�����ش��ت��وى 
الطاقة  م���ن  الأخ�������ش���ر  ال���ه���ي���دروج���ني 
الكهربي  التحليل  با�شتخدام  املتجددة 
امل�شروع  ه����ذا  و���ش��ي��ك��ون   ،/PEM/
م�شاهمة مهمة ملزيج الطاقة املتطور يف 

دبي والإمارات ».
ال�شوء  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  وي�����ش��ل��ط 
على ا�شتخدامات الهيدروجني يف جمال 
التنقل من خالل توفري مركبات تعمل 
ب��ال��ه��ي��دروج��ني ال�����ذي ي��ت��م ان��ت��اج��ه يف 
زيارات  لتنظيم  التجريبية  املن�شاأة  هذه 
ل����رواد امل��ع��ر���ض اإىل جم��م��ع حم��م��د بن 
كما  ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد 
�شيتم عر�ض البيانات املبا�شرة للتحليل 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل��ل��ه��ي��دروج��ني الأخ�����ش��ر يف 

موقع املعر�ض.

•• دبي-الفجر:

النا�شئة”،  ل��ل��م�����ش��اري��ع  “دبي  اأع��ل��ن��ت 
اإحدى مبادرات غرفة دبي املبتكرة لدعم 
الثالثة  ال���دورة  اختتام  الأع��م��ال،  ري���ادة 
الأعمال”  �شراكات  “�شبكة  برنامج  من 
ب����الإع����الن ع���ن ����ش���راك���ات وت����ع����اون بني 
ب��ارزة يف الإمارة  �شركات نا�شئة واأخ��رى 
ملعاجلة  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  �شبل  لبحث 
التحديات التي تواجه ال�شركات البارزة، 
ال�شركات  ت���وف���ره���ا  ح���ل���ول  خ����الل  م���ن 

النا�شئة.
و�شارك يف الربنامج يف دورته الثالثة 4 
�شركات رئي�شية رائدة يف اإمارة دبي وهي 
“جمموعة بريد الإمارات” و”اأ�شواق” 
و�شركة “�شوميتومو كوربوري�شن ال�شرق 
تليكوم”  “اأك�شيوم  و�شركة  الأو�شط” 
حيث عر�شت كل �شركة التحديات التي 
تواجهها يف عملياتها واأن�شطتها، يف حني 
حلول  بتقدمي  النا�شئة  ال�شركات  قامت 

ملعاجلة هذه التحديات.

اتفاقيات  ث����الث  “اأ�شواق”  ووق���ع���ت 
التالية  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  اأول���ي���ة م��ع 
وهي “�شتور دي اإن ايه” و” اأجلوريثم 
وذلك يف عدد  ري�شري�ض” وماب اآيديا”، 
من امل�شاريع التي ت�شمل ا�شتخدام حلول 
مبتكرة لتعزيز كفاءة وجتربة العمالء. 
ووقعت جمموعة بريد الإمارات اتفاقية 
اأول���ي���ة م��ع ال�����ش��رك��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة “ �شايف 
التعاون  ل��ب��ح��ث  نيتورك”  دراي��ف��ي��ن��غ 
اإي���ج���اد حلول  وا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف��ر���ض يف 
وبرامج مبتكرة لتح�شني وتعزيز �شالمة 

موظفي بريد الإمارات.
اأوليتان  اتفاقيتان  “اأك�شيوم”  ووقعت 
و”انتيويتو”  “وكزوز”  م���ن  ك���ل  م���ع 
“�شوميتومو  ���ش��رك��ة  وق���ع���ت  ح���ني  يف 
اتفاقية  الأو�شط”  ال�شرق  كوربوري�شن 
“فريندي  النا�شئة  ال�شركة  م��ع  اأول��ي��ة 
التي  التحديات  ملواجهة  للتعاون  كار” 
والتي  “�شوميتومو”  �شركة  تواجهها 
ومنتجات  وخدمات  حلول  اإيجاد  ت�شمل 

مبتكرة يف جمالت النقل.

واأ�شار �شعادة ماجد �شيف الغرير، رئي�ض 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�شناعة دبي 
اإىل ان �شبكة �شراكات الأعمال جنحت من 
خالل الدورات ال�شابقة يف اإيجاد من�شة 
بني  ا�شرتاتيجية  �شراكات  لبناء  مثالية 
�شركات القطاع اخلا�ض، ودعم ال�شركات 
ان  النا�شئة على النمو والتطور، موؤكداً 
هذه اجلهود تندرج يف اإطار ا�شرتاتيجية 
غرفة دبي لريادة الأعمال 2021، التي 
ت�شتهدف تطوير بيئة مالئمة وحمفزة 
لنمو قطاع ريادة الأعمال يف اإمارة دبي.

ومبوجب  الغرفة  ان  اإىل  الغرير  ولفت 
ع���دداً  خ�ش�شت  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  ه���ذه 
م���ن امل����ب����ادرات وال����ربام����ج حت���ت “دبي 
�شبكة  وم��ن��ه��ا  النا�شئة”  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
دب��ي وم�شابقة  الأع��م��ال وجت��ار  �شراكات 
بالإ�شافة  الذكية  الأع��م��ال  ل���رواد  دب��ي 
اإىل الدعم يف ال�شيا�شات اخلا�شة بريادة 
الأع����م����ال وامل���وق���ع الإل����ك����رتوين لدبي 
وه����ي جمموعة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
التي  وامل��ب��ادرات  متميزة م��ن اخل��دم��ات 

ترتقي مب�شتوى الدعم املخ�ش�ض لرواد 
الأعمال وريادة الأعمال يف الإمارة.

واأ�شاف الغرير قائاًل:” يف هذا الع�شر 
اأهمية  ت���ربز  امل���ت���غ���ريات،  امل��ت�����ش��ارع م���ن 
ا�شتمرار ال�شركات يف البتكار يف التقنيات 
ممار�شاتها  يف  وال���ت���م���ي���ز  احل����دي����ث����ة، 
وخدماتها للبقاء يف املناف�شة وا�شتقطاب 
وتعزيز  وامل�������ش���ت���ه���ل���ك���ني،  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
ممار�شاتها الداخلية لتح�شني الإنتاجية 
غرفة  ف��اإن  ولذلك  املوؤ�ش�شية،  وال�شمعة 
الأعمال،  ري��ادة  دع��م  دب��ي حري�شة على 
مبا يخدم هذا القطاع احليوي.« ويهدف 
اإىل  الأعمال”  �شراكات  “�شبكة  برنامج 
يف  املختلفة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  و�شل 
النا�شئة  امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  م��ع  الإم����ارة 
بهدف  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات 
الأهداف  حتقق  مربحة  �شراكات  اإن�شاء 
“�شبكة  ب���رن���ام���ج  وي��ع��ت��رب  امل�������ش���رتك���ة. 
�شراكات الأعمال برناجماً مبتكراً لدعم 
عرب  النا�شئة  وال�شركات  الأعمال  ري��ادة 
اإت���اح���ة امل���ج���ال ل��ه��ا ل��ل��ع��م��ل م���ع �شركاء 

عدة  مم��ي��زات  يك�شبها  مم��ا  م��رم��وق��ني 
منها اكت�شاب اخلربة واملهارات الالزمة 
اخلا�شة  امل�����ش��اري��ع  تطوير  على  للعمل 

لهذه ال�شركات.
التي  وتعترب “دبي للم�شاريع النا�شئة”، 
 ،2016 ال��ع��ام  خ��الل  الغرفة  اأطلقتها 
ال�شرق  منطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا، وال��ت��ي تعمل حتت 
مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�شد قيمة 
العام واخلا�ض  القطاعني  ال�شراكة بني 
بهدف ت�شجيع البتكار وريادة الأعمال، 
للمعلومات  رئي�شياً  حيث تعترب م�شدراً 
دب��ي، وميكن  الأعمال يف  ل��رواد  والدعم 
العمل  ف���ر����ض  ل����ل����زوار الإط�������الع ع��ل��ى 
اجل���دي���دة، ك��م��ا مي��ك��ن ال����ش���رتاك باأهم 
التكنولوجيا،  على  تركز  التي  الأح��داث 
وال�����������دورات وال����ل����ق����اءات وغ����ريه����ا من 
“دبي  وت����دع����م  ال����ه����ام����ة.  امل���ع���ل���وم���ات 
للم�شاريع النا�شئة” ا�شرتاتيجية غرفة 
الأعمال  رواد  دع���م  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب���ي 

وت�شجيع البتكار.

مدع�مة باأحدث احلل�ل التكن�ل�جية
م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يو�سع 

�سبكة فروعه من فئة »اإك�سربي�ش« 
•• اأبوظبي-الفجر: 

افتتح م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�شالمية 
الرائدة، فرعني جديدين من فئة “اإك�شربي�ض” يف موقعني ا�شرتاتيجيني 
بدولة الإم��ارات، اأحدهما يف “جممع اإعمار لالأعمال” بدبي والآخر يف 
“الوحدة مول” باأبوظبي. وتاأتي هذه اخلطوة بعد الإقبال القوي من 
الفروع  من  اجلديد  اجليل  “اإك�شربي�ض”،  فروع  على  املتعاملني  جانب 
والتي جتمع بني مزايا اخلدمات امل�شرفية الرقمية واخلدمة امل�شرفية 
هذين  وبافتتاح  متعامل.  لكل  ال�شخ�شية  الحتياجات  لتلبية  امل�شممة 
الفرعني، يرتفع اإجمايل عدد فروع “اإك�شربي�ض” من م�شرف اأبوظبي 

الإ�شالمي اإىل 5 فروع منت�شرة يف خمتلف اأنحاء الدولة. 
اخلدمات  لقطاع  العاملي  الرئي�ض  كينغ،  فيليب  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
امل�شرفية لالأفراد يف م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي: “ت�شهد دولة الإمارات 
املتعاملني  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  وكيفية  ال��ع��الق��ة  طبيعة  يف  وا���ش��ح��اً  ت��غ��رياً 
ب�شخ  قمنا  التغري،  ه��ذا  مع  ومتا�شياً  معها.  يتعاملون  التي  وامل�شارف 
ا�شتثمارات كبرية يف بنيتنا التحتية التكنولوجية ملواكبة التوجه املتزايد 
نحو اخلدمات امل�شرفية الرقمية. ونفخر يف م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
الرقمية  امل�شرفية  احللول  اأف�شل  تطوير  يف  بالنجاح  احلافل  ب�شجلنا 
بب�شاطة  معامالتهم  اإمت���ام  م��ن  عمالئنا  متكني  ب��ه��دف  فئتها،  �شمن 
اإطالق هذين الفرعني اجلديدين بعد ال�شتجابة  وراحة واأم��ان. وجاء 
امل�شجعة التي لحظناها من قبل املتعاملني الذين قاموا بزيارة فروعنا 
الإجراءات  اإمت��ام  ملا تتميز به من �شرعة يف  نظراً  ’اإك�شربي�ض‘  من فئة 
الإدارية امل�شرفية، ف�شاًل عن كونها تتيح ملوظفينا فر�شة الرتكيز على 

توفري اأف�شل خدمة ممكنة للمتعاملني«.
خالل  من  الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  “متّكن  قائاًل:  فيليب  واأ�شاف 
اأكرث  وا�شعة، من جذب  ب�شبكة فروع  املدعومة  الرائدة  الرقمية  قنواته 
من 60 األف عميل جديد خالل الثني ع�شر �شهراً املا�شية. و�شنوا�شل 
دولة  يف  ’اإك�شربي�ض‘  الرقمية  امل�شرفية  �شبكتنا  تو�شيع  على  العمل 

الإمارات خالل العام اجلاري للحفاظ على زخم جناحنا«.
الإ�شالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  م���ن  “اإك�شربي�ض”  ف����روع  وت���وف���ر  ه���ذا 
ال��ذات��ي��ة، مع  ال��رق��م��ي��ة  وا���ش��ع��ة م��ن اخل���دم���ات  للمتعاملني جم��م��وع��ة 
التوا�شل  اأو عرب  الفرع  �شواًء داخل  ال�شخ�شية  ال�شتفادة من اخلدمات 
املتكامل  النهج  ه��ذا  ويتيح  املرئية.  الفورية  املحادثة  تقنية  خ��الل  من 
اأك���رث �شلة  ال��ع��الق��ات ال��رتك��ي��ز على ت��وف��ري خ��دم��ات م�شرفية  مل��دي��ري 
اأمتتة  يف  ت�شاعد  الرقمية  التكنولوجيا  اأن  كما  املتعاملني،  باحتياجات 

الإجراءات الإدارية التي ت�شتغرق وقتا طوياًل.
التكنولوجية  احل��ل��ول  ب���اأح���دث  “اإك�شربي�ض”  ف���روع  جتهيز  مت  وق���د 
امل�شرفية مبا يف ذلك �شا�شاٍت تفاعلية، وما�شحاٍت �شوئية لقراءة الهوية 
م�شرفية  جتربة  لتوفري  باللم�ض  تعمل  تفاعلية  وج���دران  الإم��ارات��ي��ة، 

فريدة للعمالء �شمن بيئة مريحة.

جمارك دبي تفوز بفكرة العام يف موؤمتر وجائزة اأفكار الإمارات 2018
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ِض  رئي�ض  الدولة  رئي�ِض 
وحتقيقا ملقولة �شموه باأن  “رعاه اهلل”  دبي 
البتكار لي�ض خياراً بل �شرورة ولي�ض ثقافة 
بل اأ�شلوب عمل واحلكومات وال�شركات التي 
وحتكم  تناف�شيتها  تفقد  تبتكر  ول  جتدد  ل 
على نف�شها بالرتاجع. وقام ال�شيخ املهند�ض 
جمل�ض  رئي�ض  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
اإدارة دائ��رة الطريان املدين يف راأ���ض اخليمة 
بت�شليم درع البتكار للعام 2018 للدكتورة 
الأحبابي  م�شعود  و�شيخة  الغافري  �شيخة 
التكرمي  ح���ف���ل  خ�����الل  دب�����ي  ج����م����ارك  م����ن 
اخلتامي بح�شور عمر ح�شن رئي�ض جمل�ض 
اإدارة جمموعة دبي للجودة وح�شني الفردان 
رئي�ض  دب��ي  جمارك  يف  البتكار  مركز  مدير 

جمموعة اأفكار المارات.

•• دبي-وام: 

ف�����ازت ج���م���ارك دب����ي ب�����درع الب���ت���ك���ار للعام 
عن  العربية  اللغة  تعزيز  جم��ال  يف   2018
ن���ادي ج��م��ارك دب��ي للمعرفة خالل  م��ب��ادرة 
ال�شابعة  ب���ال���دورة  اخل��ا���ض  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
ملوؤمتر وجائزة اأفكار المارات التي نظمتهما 
جمموعة دبي للجودة يف فندق غراند حياة 
ب��دب��ي حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح��م��د بن 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �شعيد 
الإمارات  ط��ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ض 

الراعي الفخري ملجموعة دبي للجودة.
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال�����دورة ب��ه��دف تعزيز 
املواطنني  قبل  من  املُبدعة  الوطنية  الأفكار 
واملوؤ�ش�شات احلكومية لتعزيز الهوية العربية 
ودعم الإبداع والبتكار تنفيذا لروؤية �شاحب 
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اأبوغزاله ي�سيد بالدعم الأوروبي مل�سروعي الربط الأورومتو�سطي والربط 
الإفريقي لتعزيز البنى التحتية الإلكرتونية العربية املتخ�س�سة للبحث والتعليم

•• عمان – الفجر:

 - اأبوغزاله  طالل  الدكتور  �شعادة  اأ�شاد 
البحث  ل�شبكات  العربية  املنظمة  رئي�ض 
وال��ت��ع��ل��ي��م  – ب����دور الحت����اد الأوروب�����ي 
الوروم����ت����و�����ش����ط����ي  ال�����رب�����ط  دع�������م  يف 
وال��رب��ط الف��ري��ق��ي م��ن خ��الل تاأ�شي�ض 
العربية  الل��ك��رتون��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ع��ل��ي��م، واأك���د 
ال��ب��ن��ى يف تعزيز  اأه��م��ي��ة دور ه���ذه  ع��ل��ى 
املنطقة  م�شتوى  على  والتعليم   البحث 

العربية. 
وتعمل املنظمة العربية ل�شبكات البحث 
وتو�شيع  واإدارة  تنفيذ  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الإلكرتونية  التحتية  البنى  نطاق عمل 
من  ترتبط  وال��ت��ي  امل�شتدامة  العربية 
خالل نقاط التبادل الرئي�شية للمنظمة 

التي تعمل يف لندن بالتعاون مع ال�شبكة 
والتعليم  للبحث  املتخ�ش�شة  الأوروبية 
ال�شبكة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ف���ج���رية  ويف 
للبحث  املتخ�ش�شة  الوطنية  الإماراتية 

والتعليم. 
ويجري العمل على تاأ�شي�ض نقاط تبادل 
اخ����رى يف ال���ش��ك��ن��دري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�شبكة اجلامعات امل�شرية، وذلك يف اإطار 
العربية  ال�شبكة  ب��ني  ال�شمويل  ال��رب��ط 
والأوروبية والأمريكية وال�شرق اآ�شيوية 
اأج����ل ت��ط��وي��ر البنى  والإف���ري���ق���ي���ة م���ن 
امل�شتدامة  العاملية  اللكرتونية  التحتية 
العلماء والباحثني  التي تقوم على دعم 
ال����ع����امل م����ن خالل  اأن����ح����اء  يف ج��م��ي��ع 
واحلو�شبية  التعليمية  امل�����ش��ادر  ت��وف��ري 
اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البحثية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

قواعد البيانات العلمية.  

ومن خالل الدعم الذي يوفره الحتاد 
الأوروبي منذ عام 2004، مل�شروع الربط 
 2015 ع�����ام  وم����ن����ذ  الوروم����ت����و�����ش����ط����ي 
مل�شروع الربط الفريقي، تعمل املنظمة 
ال��ت��ق��ن��ي العاملي  ت��وف��ري الت�����ش��ال  ع��ل��ى 
من  لكل  والتعليم  للبحث  املتخ�ش�ض 
البنى التحتية الوطنية يف لبنان والأردن 
وتون�ض  وم�����ش��ر  و����ش���وري���ا  وف��ل�����ش��ط��ني 
واجلزائر واملغرب وال�شودان و�شوماليا، 
للبنى  التكاملي  ال��رب��ط  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
التحتية الإلكرتونية العربية مع اأوروبا 
الالتينية  واأم��ري��ك��ا  ال�شمالية  واأم��ري��ك��ا 

واأفريقيا واأ�شيا. 
الدعم  ت���وف���ري  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  وت��ع��م��ل 
التقني ل�شبكات البحث والتعليم العربية 
ال��ع��رب��ي ودجمها  اخل��ل��ي��ج  الأخ������رى يف 
ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة امل���وح���دة 

املجتمعات  اط����ار  يف  ت��وا���ش��ل��ه��ا  وت��ع��زي��ز 
العربي،  العامل  يف  والتعليمية  البحثية 
ذلك  يف  مبا  البحثية  اخلدمات  وتوفري 
العلوم  وبوابة  املوحد  الال�شلكي  الربط 
التعاون  تعزيز  اىل  بالإ�شافة  والتعلم، 
البحثي الذي يقوم على ا�شتخدام البنية 

التحتية الإلكرتونية.
واأ���ش��اد ال��دك��ت��ور ط��الل اأب��وغ��زال��ه بدور 
م�شاريع  دع�����م  يف  الأورب����������ي  الحت��������اد 
�شملت  والتعليم  للبحث  اأخ��رى  تنموية 
واملوائمة  والتوا�شل  للحو�شبة  م�شاريع 
حيث  اللكرتونية،  التحتية  البنى  بني 
البحث  ل�شبكات  العربية  املنظمة  عملت 
على  امل�شاريع  ه��ذه  خ��الل  من  والتعليم 
املتقدمة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت���وف���ري 
متخ�ش�شة  ع���م���ل  ور�������ض  ع���ق���د  وع���ل���ى 
الال�شلكي  التوا�شل  يف  ال��ق��درات  لبناء 

والوثوقية الذاتية واحلو�شبة ال�شحابية 
اىل  بالإ�شافة  وغريها،  ال�شبكات  واإدارة 
املوؤمترات ال�شنوية لربط البنى التحتية 
التي مت  العاملية  البنى  اط��ار  العربية يف 
املنظمة يف جامعة  انطالق  عقدها منذ 

الدول العربية يف عام 2010.
وقال ال�شيد ديفد و�شت، مدير امل�شاريع 
والتعليم،  للبحث  الأوروب��ي��ة  ال�شبكة  يف 
ب����اأن ال���دع���م الأوروب��������ي ���ش��اه��م يف بناء 
الأبي�ض  حو�ض  دول  يف  املعريف  املجتمع 
امل��ت��و���ش��ط، وذل���ك يف اإط����ار ن��ه��ج الحتاد 
الأوروب��ي على املدى البعيد والرغبة يف 
البحث  التعاون يف جمال  دعم  موا�شلة 
والتطوير على الرغم من التحديات يف 
املنطقة بالإ�شافة اإىل اأهمية ال�شتمرار 
الورومتو�شطي  ال����رب����ط  مب�������ش���اري���ع 

والربط الفريقي.  

مليون درهم اأرباح   211
جمموعة اأغذية خالل 2018

•• اأبوظبي - وام:

اإحدى ال�شركات الرائدة يف �شناعة   - اأغذية �ض.م.ع”  “جمموعة  حققت 
الأغذية وامل�شروبات يف الدولة - اأرباحا �شافية قدرها 211 مليون درهم 
خالل العام 2018 بنمو ن�شبته 2.1 % مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 
املا�شي فيما �شجلت اإيرادات �شافية بلغت 2 مليار درهم، بن�شبة زيادة تقدر 
ب� 2 % وذلك بعد اقتطاع بع�ض العائدات امل�شجلة ملرة واحدة غري متكررة 
من اإيرادات عام 2017 وبلغ الربح لل�شهم الواحد 0.351 درهم خالل 
العام املا�شي. وقال �شعادة املهند�ض ظافر عاي�ض الأحبابي رئي�ض جمل�ض 
اأخ��رى مرونتها وحققت  م��رة  املجموعة  “ اأثبتت  اأغ��ذي��ة:  اإدارة جمموعة 
نتائج مالية قوية يف عام اآخر �شعب “ ..م�شريا اإىل اأن هذه النتائج ت�شلط 
من  التحديات  ومواجهة  النمو  مبوا�شلة  املجموعة  ال��ت��زام  على  ال�شوء 
خالل حتويلها اإىل فر�ض توؤثر ب�شكل اإيجابي على امل�شاهمني وامل�شتهلكني 
احلجمية  احل�شة  حيث  من  ريادتها  العني”  “مياه  ووا�شلت  وال�شركاء. 
حجم  يف  ال��ق��وي  النمو  خلفية  على  وذل���ك  الإم�����ارات  دول���ة  يف  وال�شوقية 
العام  م��دار  على  القوية  التناف�شية  العرو�ض  % رغم   5 بن�شبة  مبيعاتها 
اإىل جانب منو ح�شة “اأغذية” ال�شوقية لعالمتي “مياه األبني” و”مياه 
البيان” مبقدار 70 نقطة اأ�شا�ض لت�شل اإىل 30 % من �شوق املياه املعباأة 
 : للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الواحدي  اأحمد  ط��ارق  وق��ال  الدولة.  يف 
على  الرئي�شية  الأداء  مقايي�ض  اإىل  بالن�شبة  قوياً  اأداًء  “اأغذية”  اأظهرت 
�شعيد جمموعة منتجاتها التي �شهدت ن�شاطا تناف�شيا غري م�شبوق خالل 
العام ..م�شريا اإىل اأن النمو القوي يف قطاع جتارة التجزئة �شاهم يف ارتفاع 
املحلي والإقليمي. و�شجل قطاع  امل�شتويني  اأعمال املجموعة على  اإي��رادات 
الأغذية منواً بارزاً بعد الأداء القوي لأعمال املجموعة يف م�شر واأعمال دعم 
املجتمع املختلفة وارتفعت الإي��رادات يف م�شر بن�شبة 25? ب�شبب تو�شيع 
املجتمع،  �شعبة دعم  بينما حققت  ال�شادرات  التجزئة وزي��ادة  نطاق جتارة 
التي تغطي متاجر اأبوظبي والعني التابعة لبلدية اأبوظبي بالإ�شافة اإىل 
متاجر اأغذية، منواً يف الإيرادات بن�شبة 47? ب�شبب منو حمفظة املنتجات 
عرب  الطلب  ذلك  يف  مبا  املت�شوقني  جتربة  وحت�شني  اأف�شل  اأداء  وحتقيق 

الإنرتنت، وخدمة التو�شيل للمنازل.

مطار دبي ورلد �سنرتال ي�ستقبل 
900 األف م�سافر خالل 2018

•• دبي -وام:

 2018 ع���ام  يف  م�شافر  األ���ف   900 ���ش��ن��رتال  ورل���د  دب���ي  م��ط��ار  ا�شتقبل 
الربع  يف  امل�شافرين  ع��دد  زي���ادة  اأع��ق��اب  يف  باملائة   0.5 ن�شبته  بانخفا�ض 
الثالث بن�شبة 26.1 باملائة ومنو معتدل يف الربع الرابع من العام املا�شي 
اإ�شافية من �شركات طريان  3 باملائة وذلك بف�شل اإطالق رحالت  بن�شبة 

جمدولة وعار�شة خالل الن�شف الثاين من العام.
الأ�شواق  اأب��رز  قائمة  راأ���ض  على  ال�شابق  ال�شوفييتي  الحت��اد  دول  وج��اءت 
اآلف و747   408 ب��اإج��م��ايل ق���دره  امل��ط��ار  ال��ت��ي تتعامل م��ع  وال��وج��ه��ات 
اأوروبا الغربية باإجمايل قدره  44.4 باملائة تليها  م�شافرا بارتفاع ن�شبته 
واأوروبا  باملائة   107.9 األفا و355 م�شافرا وارتفاع �شخم بن�شبة   196
بن�شبة  منوا  �شهدت  والتي  م�شافرا  و655  األفا   186 باإجمايل  ال�شرقية 
ال��دول تعامال مع املطار حيث  اأب��رز  3.7 باملائة وحلت رو�شيا على قائمة 
األفا   169 اأملانيا  اآلف و976 م�شافرا تلتها   405 امل�شافرين  �شجل عدد 

و307 ثم لبنان 55 األفا و103 م�شافرين.
الرو�شية  العا�شمة  املطار فقد حلت  تعامال مع  امل��دن  اأب��رز  اأم��ا من حيث 
مو�شكو على راأ�ض القائمة باإجمايل 121 الفا و049 م�شافرا تلتها بريوت 
الفا   43 باإجمايل  كاتوفيت�شي  مدينة  ثم  م�شافرين  و103  الفا   55 ب� 

و906 م�شافرين.
وبلغت حركة الطائرات عرب املطار خالل عام 2018 نحو 29 األفا و959 

حركة بانخفا�ض ن�شبته 12.4 باملائة مقارنة مع العام 2017.

موا�سفات تنفذ ثاين لقاءاتها التوعوية لتجار الذهب والأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة
•• دبي -وام:

للموا�شفات  الإم������������ارات  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
ثاين  ال���ي���وم  “موا�شفات”  وامل��ق��اي��ي�����ض 
ل��ق��اءات��ه��ا ال��ت��وع��وي��ة م���ع جت����ار وم�����زودي 
واملعادن  ال��ق��ي��م��ة  ذات  والأح���ج���ار  ال��ذه��ب 
الثمينة يف الدولة بح�شور ما يناهز 250 
“القانون  ل�����ش��رح  دب���ي  يف  وم������ورداً  ت���اج���راً 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف �شاأن  الحت�����ادي وال��الئ��ح��ة 
القيمة واملعادن  الرقابة على الأحجار ذات 
بني  ات��ف��اق  خلفية  على  ودمغها”  الثمينة 
الهيئة وجمموعة دبي للذهب واملجوهرات 
وم�شتهدفاته  الت�شريع  اأبعاد  �شرح  ل�شمان 
املحلية  الأ����ش���واق  �شمعة  �شمان  حيث  م��ن 

وتعزيز القت�شاد الوطني.
واأك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر عام 
اأن  وامل��زودي��ن  التجار  م��ع  لقائه  يف  الهيئة 
قيادتنا احلكيمة اأدركت منذ �شنوات اأهمية 
واملجوهرات  ال��ذه��ب  ق��ط��اع  وت��ع��زي��ز  دع���م 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإ���ش��دار  م��ن  ب��داي��ة 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
“حفظه اهلل” القانون الحتادي رقم 11 
القطاع  حتفيز  اإىل  و�شوًل   2015 ل�شنة 
بقرار جمل�ض الوزراء املوقر ال�شهر املا�شي 
قطاع  يف  وامل���وردي���ن  امل�شتثمرين  ب��اإع��ف��اء 
ال���ذه���ب والأمل����ا�����ض م���ن اأي����ة ���ش��رائ��ب على 

معامالتهم التجارية.
واأ�شاف �شعادته اأن تطبيق القانون �شي�شمل 
ي�شمل  لن  بينما  ع��ام  ب�شكل  الدولة  اأ���ش��واق 
الدولة  خ���ارج  اإىل  الت�شدير  اإع����ادة  ح��رك��ة 
املعادن  �شي�شمل  كما  اخلارجية  الأ�شواق  اأو 
والأ�شناف  القيمة  ذات  والأحجار  الثمينة 
املنخف�ض  العيار  ذات  والأ�شناف  امل�شغولة 

ف�شاًل عن الأ�شناف املطعمة واملطلية.

قبل  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ب���ق���رار  ون�����وه 
واآليات  ا�شرتاطات  اعتمد  اأ�شبوعني حينما 
على  الر�شمية  الدمغة  ل�شتخدام  اإلزامية 
واحللي  املجوهرات  يف  امل�شغولة  الأ�شناف 
وامل����ع����ادن ال��ث��م��ي��ن��ة وب��ط��اق��ة ال��ت��ع��ري��ف يف 
ب�شكل  ال���دول���ة  يف  ال��ق��ي��م��ة  ذات  الأح���ج���ار 
ي�شمن اأعلى درجات الثقة لدى امل�شتهلكني 
يف الإمارات وي�شهل املعامالت التجارية مبا 

يدعم قطاع الذهب الإماراتي.
اأ�شدر  الإدارة  جمل�ض  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  وت��اب��ع 
كذلك قراراً يحدد ن�شبة مادة حلام احللي 
القانونية  والعيارات  امل�شغولة  والأ�شناف 
اأح��ك��ام الالئحة  ب��ن��اء على  ال��ن��ق��اء  ل��درج��ة 
 /11/ رق��م  الحت��ادي  للقانون  التنفيذية 
الجتار  على  الرقابة  ب�شاأن   2015 ل�شنة 
الثمينة  وامل��ع��ادن  القيمة  ذات  الأح��ج��ار  يف 
اللحام  مادة  ا�شتخدام  والتي متنع  ودمغها 
واملجوهرات  ال���ذه���ب  وزن  زي�����ادة  ل��غ��ر���ض 
امل�شتهلك  حل��ق��وق  ���ش��ام��ن��ة  و���ش��ائ��ل  وه���ي 
اأ�شواقنا  اإن  وق���ال  ال�����ش��واء.  على  وال��ت��اج��ر 
ت��ت��م��ت��ع مب�����ش��داق��ي��ة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى 

اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
وحان الوقت لإبراز الدور التوعوي للهيئة 
مع  بالتعاون  وامل�شتهلكني  التجار  بتوعية 
مبتطلبات  ال���دول���ة  يف  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات 
مبنية  ب��ي��ئ��ة جت��اري��ة  ي�شمن  م��ا  ال��ق��ان��ون 
اخلا�ض  القطاع  بني  تكاملية  عالقة  على 
تعزز  ال��ت��ي  بال�شورة  احلكومية  واجل��ه��ات 
م��رك��ز ال��دول��ة ال��ع��امل��ي ل��ت��ج��ارة املجوهرات 

والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة.
فاإن  الر�شمية  الإح�شاءات  انه ح�شب  وذكر 
ال��ذه��ب واملجوهرات  جت���ارة الإم����ارات م��ن 
املرتبة  احتلت  وال��الآل��ئ  الثمينة  وامل��ع��ادن 
غري  ال�����ش��ل��ع��ي��ة  ال���دول���ة  جت����ارة  يف  الأوىل 
من  باملائة   37 نحو  ت�شكل  حيث  النفطية 
ال��ن��ف��ط��ي��ة للدولة  ال��ت��ج��ارة غ��ري  اإج���م���ايل 
الإم���ارات بكل ما لديها  دول��ة  اأن  ..معتربا 
م���ن اإم���ك���ان���ات اق��ت�����ش��ادي��ة واع������دة تزخر 
ب��ال��ف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ن��اج��ح��ة كما 
املنظومة  يف  م�شتمر  ت��ط��وي��ر  اإىل  حت��ت��اج 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وه���و م���ا ���ش��در ال��ق��ان��ون من 
الدولة  م�شتوى  على  تطبيقه  ويبداأ  اأجله 

ال��ع��ام اجل���اري. واأو���ش��ح اأن ال��ق��ان��ون و�شع 
ا���ش��رتاط��ات ل��ل��ت��داول داخ��ل ال��دول��ة بحيث 
عر�شها  اأو  امل�شغولة  الأ�شناف  بيع  يحظر 
للبيع اأو حيازتها بق�شد البيع اإل اإذا كانت 
الأجنبية  اأو  الر�شمية  بالدمغة  مدموغة 
وجب  بالدمغ  حجمها  ي�شمح  مل  ح��ال  ويف 
ول  وا�شحة  تعريف  بطاقة  ت�شاحبها  اأن 
متينة  م��ادة  من  وم�شنوعة  اإزالتها  ميكن 
طويلة الأجل واأن تت�شمن املعلومات املبينة 
التعريف  ببطاقة  اخلا�شة  البيانات   “ يف 

لال�شتخدام داخل الدولة ».
ال�شعدي،  يو�شف  الدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
اإن  الهيئة  يف  املطابقة  ���ش��وؤون  اإدارة  مدير 
ا�شرتاطات التداول تت�شمن كذلك معار�ض 
على  احل�شول  حيث  من  الثمينة  الأحجار 
واللتزام  املخت�شة  ال�شلطة  من  ترخي�ض 
القانون  يف  امل��ح��ددة  القانونية  ب��ال��ع��ي��ارات 
بعدم  كذلك  واللتزام  التنفيذية  ولئحته 
ذات  الأح��ج��ار  اأو  امل�شغولة  الأ�شناف  ط��رح 
القيمة يف املعار�ض بق�شد البيع ما مل تكن 
بها  مرفقاً  اأو  الر�شمية  بالدمغة  مدموغة 

واأن  القانون  لأح��ك��ام  وف��ق��اً  تعريف  بطاقة 
ترفق بالأ�شناف امل�شغولة التي حتتوي على 
اأحجار ذات قيمة �شهادة وفقاً ملا هو مبني يف 

املادة 7 من الالئحة التنفيذية.
وت��ت��ط��رق ا���ش��رتاط��ات ال��ت��داول ك��ذل��ك اإىل 
�شواء  الثمينة  امل��ع��ادن  ت�شدير  ج���واز  ع��دم 
والأحجار  م�شغولة  غري  اأو  م�شغولة  كانت 
اإذا كانت م�شحوبة ب�شهادة  اإل  القيمة  ذات 
اأو بطاقة تعريف وا�شحة ول ميكن اإزالتها 
الأجل  طويلة  متينة  م��ادة  من  وم�شنوعة 
واأن تت�شمن املعلومات املبينة يف “البيانات 
اخلا�شة  ال���ت���ع���ري���ف  ب���ب���ط���اق���ة  اخل���ا����ش���ة 
العيارات  اأن  ال�شعدي  واأو�شح  بالت�شدير«. 
بها  املرخ�ض  الثمينة  للمعادن  القانونية 
اإرفاق  مثل  متطلبات  �شتفر�ض  ال��دول��ة  يف 
ببطاقة  املنخف�ض  ال��ع��ي��ار  ذات  الأ���ش��ن��اف 
وذلك يف حال عر�شها يف منافذ البيع على 
اأن يحدد لها مكان خم�ش�ض مييزها مثل 
الأ�شناف ذات العيار املنخف�ض اأو الأ�شناف 
الأ�شناف  اأو  املنخف�شة  النقاء  درج��ات  ذات 

املطعمة.

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1905 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  نيكيل كاتيكولوت موهان     .     

درهم   )68،911.79( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /U/ خ�شو�شي   /64510  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)CIVIC هوندا  - �شالون ( موديل )2017 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4219  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-با�شن فن ال�شوكول �ض.ذ.م.م 2- يا�شر جابر عبدالروؤوف حمودة - مدير 
�شركة با�شن فن ال�شوكول ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اليا�شمني للخ�شار 
والفواكه ذ.م.م وميثلها/ا�شامة فتحي حممد عمارة وميثله:�شيف عبيد را�شد عبيد ال�شام�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره 
)95.666( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
املوافق  التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  ال�شداد 
2019/2/13 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/747(
املنذر :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 

املنذر اليه : ريبني ديب تاكار - كندي اجلن�شية  
بوكالتنا عن بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع. ننذركم ب�شرورة �شدادكم اإجمايل قيمة املبلغ املرت�شد 
يف ذمتكم مل�شلحة البنك املنذر والبالغ قدره /  3.394.824.1  درهم ) ثالثة ماليني وثالثمائة واربعة 
وت�شعون الف وثمامنائة واربعة وع�شرون درهم وواحد فل�ض ( ل�شالح البنك املنذر والناجت عن �شمانكم  
اتفاقية الت�شهيالت املربمة بني املنذر وبني  �شركة ايزي جلوبال للتجارة - �ض ذ م م ،  وذلك يف غ�شون 
مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار، واإل �شن�شطر اآ�شفني اللجوء اىل الق�شاء لخت�شامكم 
قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار املرهون مل�شلحتنا البيانات التالية ) باإمارة دبي - املنطقة : مر�شى 
دبي - رقم الر�ض : 54 - رقم البلدية : 206- 392 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى : مارينا بينكال - رقم العقار 
3906 - رقم الطابق 39 - امل�شاحة : 113.26 مرت مربع ( وبيعه ل�شالح البنك عمال باأحكام املادتني / 25/ 

و / 26 / من القانون رقم / 14 / ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/749(

املنذر :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 
املنذر اليه : �شاموايل ماثوين كوت�شو كاليكال - كندي اجلن�شية  

بوكالتنا عن بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع. ننذركم ب�شرورة �شدادكم اإجمايل قيمة املبلغ املرت�شد 
يف ذمتكم مل�شلحة البنك املنذر والبالغ قدره / 3.394.824.1  درهم ) ثالثة ماليني وثالثمائة واربعة 
وت�شعون الف وثمامنائة واربعة وع�شرون درهم وواحد فل�ض ( ل�شالح البنك املنذر  والناجت عن �شمانكم 
اتفاقية الت�شهيالت املربمة بني املنذر وبني  �شركة ايزي جلوبال للتجارة - �ض ذ م م ،  وذلك يف غ�شون 
مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار، واإل �شن�شطر اآ�شفني اللجوء اىل الق�شاء لخت�شامكم 
قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار املرهون مل�شلحتنا البيانات التالية ) باإمارة دبي - املنطقة : مر�شى 
دبي - رقم الر�ض : 54 - رقم البلدية : 206- 392 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى : مارينا بينكال - رقم العقار 
3906 - رقم الطابق 39 - امل�شاحة : 113.26 مرت مربع( وبيعه ل�شالح البنك عمال باأحكام املادتني / 25/ و 

/ 26 / من القانون رقم / 14 / ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/748(

املنذر :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 
املنذر اليه : فرجي�ض ماتوين كوتو�شوكاليكال - كندي اجلن�شية  

بوكالتنا عن بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع. ننذركم ب�شرورة �شدادكم اإجمايل قيمة املبلغ املرت�شد 
يف ذمتكم مل�شلحة البنك املنذر والبالغ قدره / 3.394.824.1  درهم ) ثالثة ماليني وثالثمائة واربعة 
وت�شعون الف وثمامنائة واربعة وع�شرون درهم وواحد فل�ض ( ل�شالح البنك املنذر  والناجت عن �شمانكم 
اتفاقية الت�شهيالت املربمة بني املنذر وبني  �شركة ايزي جلوبال للتجارة - �ض ذ م م ،  وذلك يف غ�شون 
مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار، واإل �شن�شطر اآ�شفني اللجوء اىل الق�شاء لخت�شامكم 
قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار املرهون مل�شلحتنا البيانات التالية ) باإمارة دبي - املنطقة : مر�شى 
دبي - رقم الر�ض : 54 - رقم البلدية : 206- 392 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى : مارينا بينكال - رقم العقار 
3906 - رقم الطابق 39 - امل�شاحة : 113.26 مرت مربع( وبيعه ل�شالح البنك عمال باأحكام املادتني / 25/ و 

/ 26 / من القانون رقم / 14 / ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/746(

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 
املنذر اليه : �شركة ايزي جلوبال للتجارة - �ض ذ م م   

بوكالتنا عن بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع. ننذركم ب�شرورة �شدادكم اإجمايل قيمة املبلغ املرت�شد 
يف ذمتكم مل�شلحة البنك املنذر والبالغ قدره / 3.394.824.1  درهم ) ثالثة ماليني وثالثمائة واربعة 
وت�شعون الف وثمامنائة واربعة وع�شرون درهم وواحد فل�ض ( ل�شالح البنك املنذر  والناجت عن اتفاقية 
واإل  الن���ذار،  ت��اري��خ ن�شر ه��ذا  ي��وم م��ن  ، وذل��ك يف غ�شون م��دة اق�شاها 30  امل��ربم��ة بينكم  الت�شهيالت 
�شن�شطر اآ�شفني اللجوء اىل الق�شاء لخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار املرهون مل�شلحتنا 
البيانات التالية ) باإمارة دبي - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ض : 54 - رقم البلدية : 206- 392 - رقم 
املبنى 1 - ا�شم املبنى : مارينا بينكال - رقم العقار 3906 - رقم الطابق 39 - امل�شاحة : 113.26 مرت مربع( 
املادتني / 25/ و / 26 / من القانون رقم / 14 / ل�شنة 2008 ب�شاأن  وبيعه ل�شالح البنك عمال باأحكام 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

  اإقرار باإلغاء وكالت
تقدم �شلطان يو�شف عبداهلل ح�شني خوري اجلن�شية الإمارات 
الوكالت  اإلغاء  ق��ررت   784197532743917 الهوية  رقم 
حممد  الوكيل  وع��زل  اأدن��ا  بياناتها  واملو�شحة  مني  ال�شادرة 

معتز هبا اجلن�شية: �شوريا.
اأرقام الوكالت هي:

1303000644-1705022709-1002020489
                                                                        كاتب العدل

ـــــرة الــقــ�ــســاء دائ
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العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/9460  عمايل جزئي
اىل اخل�شم املدخل / 1-الريامي لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  القامة مبا ان املدعي /اني�ض كومار كونييل قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )93175 درهم( والفائدة القانونية بواقع ٪12 
التام وتذكرة عودة مببلغ )1500( درهم  ال�شداد  الدعوى وحتى  اقامة  تاريخ  من 
وحددت لها جل�شة   mb184991166ae:والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
يوم الثنني املوافق 2019/2/25 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/12564  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  لي��ت  1-ال��ك��ام��وي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شمى اهلل نياز مرجان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24750 
وحددت لها   MB187951323AE:درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
 ch1.B.10:جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/21 ال�شاعة 09.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/12190  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-منارة الرمي لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /احمد مو�شى بلتاجي مو�شى قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )36501 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB187540654AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )2500(
�ض   08.30 ال�����ش��اع��ة   2019/2/12 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/12842  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املحمودية ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /�شعود عبيد حممد عبيد قد  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   3600( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت لها جل�شة   MB187599697AE:والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 10.00 �ض  ال�شاعة  املوافق 2019/2/17  الحد  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فان  تخلفك  ويف حالة   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13304  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اية ام جي لتجارة الع�شاب الطبية �ض.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  قد  �شليمان  فريد  املدعي /فريد حممد  ان  القامة مبا  حمل 
 63490( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
ال�شكوى:MB188797334AE وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 ال�شاعة   2019/2/17
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13138  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيت املنارة لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد �شربي حم�شوب املتويل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م  دره��م(   10080( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
)2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ت�شجيل 
الدعوى وحتى ال�شداد التامرقم ال�شكوى:mb186188467ae وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2019/2/17 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/3561  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة جريمن بر�ض للطباعة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد تو�شيف عارف حممد عارف  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1853( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )493( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/5717  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  الرجالية  للحالقة  الطربو�ض  �شالون  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ال�شيد �شليم �شيد احمد وميثله:احمد 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  امل��ازم��ي   ح�شن حممد ع��ب��داهلل 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17003( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.   ر�شوم خلزينة  درهم   )1279( مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/204  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شان ماركو للتجارة العامة جمهول حمل القامة 
مو�شى  رج��ب  وميثله:هاين  الم��ني  علي  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  عبداهلل اجل�شمي  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )62475( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/1999  احوال نف�س م�سلمني
ان  املدعي عليه / 1- معز ح��امت وني�ض  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
قمرب  ع��ب��داهلل  وميثله:فهد  عمر  الطاهر  حممد  بنت  ف��دوى  امل��دع��ي/ 
لل�شرر  بالطالق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  
املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ح�شانة  واث��ب��ات  زوج��ي��ة  ونفقة 
وح��ددت لها جل�شة ي��وم  الح��د املوافق  2019/2/10   ال�شاعة 8.30 �ض 
لذا  القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  الح��وال  بالقاعة رقم )9( يف مبنى 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4957 تنفيذ جتاري
امل��ه��ريي  جمهول  امل��ال  ���ش��ده/1- يو�شف علي حممد احمد  املنفذ  اىل 
�ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن    اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  وميثله:علي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )861999( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3981 تنفيذ جتاري
جمهول  ������ض.ذ.م.م   كون�شرتك�شن  ف��اي��ف  ج���روب  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الفنية  التنفيذ/مورى لع��م��ال احل��دي��د  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
 )3975325.60( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1313 تنفيذ �سرعي
القامة مبا  ب�شاره  جمهول حمل  احمد حممد  ���ش��ده/1- �شديق  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/اماين حممد وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن   قد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�شادر 
يف ال�شتئنافني رقمي:218-243/2017 احوال �شخ�شية ومواريث ب�شداد املبلغ 
فان  وعليه  وامل�شاريف  للر�شوم  �شامال  درهم   )1093108.84( وقدره  به  املنفذ 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/33  بيع عقار مرهون   
وادي  مبنطقة   24 مزايا   109 العقار  عن  عبارة  عقارمرهون  بيع  اذن  الق�شية:طلب  مو�شوع 

ال�شفا2.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�شرف اأبوظبي ال�شالمي

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- �شاروان �شينغ لل �شينغ بهوجال - �شريك �شامن
جمهول حمل القامة

مو�شوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة وادي ال�شفا 2 
- رقم الر�ض:1407 - رقم ال�شقة 109 - امل�شاحة 86.25 مرت مربع - ا�شم املبنى مزايا 24 - وفاءا 

للمبلغ املطالب به )675.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/35  بيع عقار مرهون   

وادي  مبنطقة   27 مزايا   112 العقار  عن  عبارة  عقارمرهون  بيع  اذن  الق�شية:طلب  مو�شوع 
ال�شفا2.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�شرف اأبوظبي ال�شالمي
املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- �شاروان �شينغ لل �شينغ بهوجال - �شريك �شامن

جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة وادي ال�شفا 2 
- رقم الر�ض:1329 - رقم ال�شقة 112 - امل�شاحة 82.59 مرت مربع - ا�شم املبنى مزايا 27 - وفاءا 

للمبلغ املطالب به )650.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1413  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/1-حراء للنقل الربي �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف/عتيقه عبدالروؤوف نور حممد  قد ا�شتاأنف 
لها  بالدعوى رقم 2018/400 جت��اري كلي وح��ددت  ال�شادر  احلكم 
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/3/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2026  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- تتي�ض ال�شرق الو�شط للتجارة �ض.ذ.م.م 2- مهران علي توكلي 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ك�شه 
2018/9/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن فيم بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )185.106.13( 
ال�����ش��داد والزمتهما  م������ن:2018/5/30 وحتى مت��ام  �شنويا  ب��واق��ع ٪9  وال��ف��ائ��دة  دره��م 
بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�شوري  طلبات 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/143  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز ميدهلث الطبي �ض.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ���ض.م.ع قد  املدعي /بنك الم��ارات دبي الوطني 
والر�شوم  دره���م   )368.903.95( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�شداد  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12٪ م��ن  وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام 
ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/2/12 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/10  جلان عقارية

اىل املدعي عليه / 1-خليفة عبداهلل حمد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /تي ات�ض او اي للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م وميثله:�شعاد حممد 
عبدالعزيز عبدالغني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها �شيك عقاري 
ال�شاعة 11.00 �ض  املوافق 2019/2/11  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

اللجان   الق�سائية   اخلا�سة
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
               يف  الدعوى 2018/47  اأمر على عري�سة حتكيم    

اوري���ون   -2 ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  اوري����ون  ���ش��رك��ة   -1 عليهما/  امل��دع��ي  اىل 
املدعي / تن كيت  ان  الق��ام��ة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت 

ثيولون ميدل اي�شت ذ.م.م وميثله:مامون عي�شى اخلويل  
قد فتح ملف الدعوى امر على عري�شة حتكيم بتاريخ:2018/10/10   

وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/537  اأمر اأداء

�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  للتجارة  نعيم  ط��اه��ر   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/باب افغان�شتان ملقاولت النجارة امل�شلحة .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ش��ت�����ش��دار  ط��ل��ب   
درهم   )22000( مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2019/1/24 

للمدعي والر�شوم وامل�شاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/138 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- راكي�ض مالهوترا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله:عبدالرحمن  امل��ح��دودة  انرتنا�شيونال  وي��زيل  التنفيذ/�شركة 
حممد عي�شى جمعة   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )26287092( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/318 تنفيذ جتاري
�����ض.ذ.م.م  جمهول حم��ل القامة  ب��وول  ���ش��ده/1- بريتاين  املنفذ  اىل 
مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/الح��الم ل��ت��ج��ه��ي��ز امل�����واد ال��ع��ازل��ه �������ض.ذ.م.م 
وميثله:يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8560( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/73 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- حممد ندمي حممد �شليمان  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبداهلل البحري خمي�ض الكتبي   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )16203.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1912 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  ابهيناف بانت         .     

درهم   )40،836.99( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
48285/ خ�شو�شي /H/ دبي  ( من نوع  ال�شيارة رقم )  التنفيذية على 
)جاجوار اك�ض اف  _ �شالون ( موديل )2013 ( اللون ) ازرق(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2036 (

املنذر   : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليه  :  تيودورا جانيفا .        

درهم  وق��درة )110،356.73(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( ن��وع  دب��ي( من   /I/ 84212/ خ�شو�شي  ( رق��م  ال�شيارة  التنفيذية على 
ام دبليو_ ا�شتي�شن ( موديل )2017 ( اللون ) ابي�ض (  واملمولة  بي   X1

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2034 (

املنذر: بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليها  :  طاهره ابراهيم ح�شن زاده حلواين      .        

درهم   )53،844.83( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /M/ خ�شو�شي   /23062  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
واملمولة    ) ازرق   ( ال��ل��ون   )  2011( م��ودي��ل   ) ك��وب��ي��ه    _ ك��وب��ر  ميني   (

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1914 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليها  :  العنايه الفائقه لتنظيف املباين      .     

درهم   )99،089.58( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 59856/ خ�شو�شي /ابي�ض/ ال�شارقة ( من 
نوع ) تويوتا هاي ا�ض  _ حافله( موديل )2012 ( اللون ) ابي�ض(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1907 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  �شارق علي خان افروز علي خان  .     

درهم   )76،672.05( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع )  57244/ خ�شو�شي /E/ دبي( من   ( ال�شيارة رقم  التنفيذية على 
A4 اودي _ �شالون ( موديل )2013 ( اللون ) ابي�ض(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1921 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  مارلون فرانك �شانتو�ض كويروز         .     

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )76،740.79( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )89170/ خ�شو�شي /10/ ابوظبي( من نوع )�شوزوكي جراند 
فيتار _ ا�شتي�شن( موديل )2016( اللون )ابي�ض(  واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1911 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليها  :  ال�شراره ملقاولت البناء ذ م م     .     

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )30،319.40( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 97517/ خ�شو�شي /11/ ابوظبي ( من نوع ) تويوتا هايلوك�ض 
واملمولة  اب��ي�����ض(    ( ال��ل��ون   )  2012( م��ودي��ل  م��زدوج��ة(  كابينة  اب  بيك   _

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2035 (

املنذر   : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليه  :  خالد �شامبي عبدالر�شول احمد البلو�شي   .        

درهم   )53،851.13( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 16031/ خ�شو�شي /15/ ابوظبي( من نوع 
)�شيفرليه ماليبو  _ �شالون( موديل )2015 ( اللون ) ر�شا�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1909 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  فرناز عو�ض بهمن زاده       .     

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )50،041.59( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 81057/ خ�شو�شي /A/ ام القيوين ( من نوع )ميت�شوبي�شي 
اي ا�ض اك�ض    - ا�شتي�شن ( موديل )2017 ( اللون )ا�شود(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2037 (

املنذر   : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(
املنذر اإليه  :  بيلني �شولنو جرينجني       .        

درهم   )54،543.23( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 80316/ خ�شو�شي /5/ ابوظبي( من نوع 
واملمولة    ) ا�شود   ( اللون   )  2016( ( موديل  �شالون  اك��ورد _   ) هوندا 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1917 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  �شهاب �شالو بارامبات �شوليان         .     

درهم   )70،908.32( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  م��ن  دب��ي(   /F/ خ�شو�شي   /44635  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
واملمولة  ابي�ض(    ( اللون   ) )فورد ا�شكيب    - ا�شتي�شن ( موديل )2014 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1919 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  مه�شم ر�شا زاهد ح�شني    .     

درهم  وق��درة )115،618.09(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 21741/ خ�شو�شي /G/ دبي ( من نوع ) 
كاديالك ايه تي ا�ض  - �شالون ( موديل )2014 ( اللون ) احمر(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1263 (

املنذر: بنك دبي الإ�شالمي.
املنذر اإليه  :  اجاي برا�شانا فيجايان فيجايان   .     

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )53،155.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 84721/ خ�شو�شي /15/ اأبوظبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي  
لن�شر - �شالون ( موديل )2015 ( اللون ) رمادي(  واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2082 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه  :  جوناتان كان�شي�شيو اونتي   .     

درهم   )29،219.68( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دب��ي   /L/ خ�شو�شي   /76227  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
ال��ل��ون ) رم����ادي(  واملمولة   ) ( م��ودي��ل )2013  �شيتي - �شالون  )ه��ون��دا  

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2032 (

املنذر   : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اخلليج الأول )�شابقاً(
املنذر اإليه  :  عمرو حممد امني العو�شي ال�شيتيوي  .        

درهم   )28،758.18( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 74506/ خ�شو�شي /10/ ابوظبي( من نوع 
)بي ام دبليو اي 320 _ �شالون ( موديل )2011 ( اللون ) ازرق(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2147 (

املنذر   : حبيب بنك اي جي زيوريخ.
املنذر اإليه  :  بوثوكودي �شمجد حممود   .     

درهم   )54،045.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 8840/ خ�شو�شي /J/ دبي ( من نوع ) دودج  
رام – بيك اب ( موديل )2015 ( اللون ) رمادي(  واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1910 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  �شميم احمد احمد عبداهلل        .     

درهم  وق��درة )167،526.06(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 86115/ خ�شو�شي /3/ ال�شارقة  ( من نوع 
واملمولة  ابي�ض(    ( اللون   ) )ني�شان باترول _ ا�شتي�شن( موديل )2018 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/1906 

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  حممد بن را�شد بن �شعيد املعمري      .     

درهم   )104،270.86( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�شيط   ال��ب��ي��ع  بعقد  املتعلقة  ال�����ش��ه��ري��ة  الأق�����ش��اط  ب�����ش��داد  الإخ����الل  نتيجة 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الإج����راءات  ت��اري��خ الن�شر واإل �شي�شطر  اأ���ش��ب��وع م��ن  وذل���ك خ��الل 
70562/ خ�شو�شي /13/ ابوظبي( من نوع )  التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
PATHFINDER ني�شان   - ا�شتي�شن ( موديل )2016 ( اللون )ابي�ض(  
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1908 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليها  :  العنايه الفائقه لتنظيف املباين.     

درهم   )80،210.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 12977/ خ�شو�شي /الويل/ ال�شارقة( من 
نوع ) كيا �شبورجت _ ا�شتي�شن ( موديل )2013 ( اللون ) ا�شود(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1916 (

املنذر: بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه:  �شريا جو �شتيال ايك�شتون    .     

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )27،144.55( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 PEUGEOT( من نوع ) دبي /V/ ال�شيارة رقم ) 27018/ خ�شو�شي
هات�شباك ( موديل )2016( اللون ) ا�شود(  واملمولة ل�شاحلكم من   208-

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1918 (

املنذر: بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  مارفني كاجنا�ض ديلو�ض �شانتو�ض       .     

درهم   )19،335.34( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 24766/ خ�شو�شي /Q/ دبي ( من نوع ) 
ميت�شوبي�شي مرياج _ هات�شباك( موديل )2014 ( اللون ) رمادي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1915 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  بينو فارجي�ض اومني اومني        .     

درهم   )61،292.75( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دب��ي(   /M/ خ�شو�شي   /70352  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
) ف��ورد ا�شكيب    - ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( اللون ) ابي�ض(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1913 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  طارق يو�شف حممود النجار .     

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )33،935.29( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
نوع )ميت�شوبي�شي  ال�شارقة( من  85074/ خ�شو�شي /1/   ( رقم  ال�شيارة 
باجريو _ ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/1920 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  :  مهند عماد حممود.     

درهم   )32،525.11( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 34558/ خ�شو�شي /13/ ابوظبي( من نوع 
اللون ) احمر(  واملمولة  ) �شيفرليه ك��روز _ �شالون ( موديل )2014 ( 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم



بدء الدورة ال�ستوية لربنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة بكلية اآل مكتوم يف ا�سكتلندا »اآثار ال�سارقة« ت�ستعر�ش 
»حتريات جديدة« يف كلباء

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  م�سرية  على  عامًا   30 مب��رور  احتفاًء 
لالإذاعة  ال�سارقة  »هيئة  تك�سف  االإعالمية، 
نه�ستها  �سكلت  التي  املحطات  اأبرز  والتلفزي�ن« 
خم�سة  تاأ�سي�ص  ت��اري��خ  وتعر�ص  االإع��الم��ي��ة، 
اإذاعية،  حمطات  وث��الث  تلفزي�نية،  قن�ات 
م�ؤكدة روؤيتها يف �سناعة حمت�ى اإعالمي ن�عي 
وا�ستكمال  االإم��ارة  تطلعات  حتقيق  يف  ي�ساهم 

م�سروعها احل�ساري. 

ثقافةوفن�ن
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انطلقت م�سريتها بتاأ�سي�ص تلفزي�ن ال�سارقة يف العام 1989

»هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون«.. حكاية جناح بداأت ف�سولها قبل 30 عامًا

1989 منذ انطالق  ب��داأت حكاية الإع��الم يف ال�شارقة عام 
واأعرق  اأب��رز  اأح��د  يعد  ال��ذي  ال�شارقة”،  “تلفزيون  البث يف 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  الإع��الم��ي��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اإعالمي  حمتوى  تقدمي  يف  جنحت  التي  اخلليج،  ومنطقة 
م��ت��ك��ام��ل، ي�����ش��ت��ه��دف ج��م��ه��وره ب��ث��الث ل��غ��ات ه���ي العربية 

والإجنليزية والأُوردية.
وم��ن��ذ اف��ت��ت��اح��ه ع��ل��ى ي��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ الدكتور 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة، حتت ا�شم “تلفزيون الإمارات العربية املتحدة من 
ال�شارقة”، مّثل تلفزيون ال�شارقة منارة من منارات الثقافة 
والفكر والأدب والقيم الأ�شيلة يف املنطقة، حيث حلت القناة 
لتقدم  اإم��ارات��ي،  بيت  ك��ل  على  �شيفاً  الأوىل  �شنواتها  منذ 
والثقافية  الجتماعية  ال��ربام��ج  م��ن  �شل�شلة  للم�شاهدين 

والريا�شية والرتفيهية.
ي��ت��ج��اوز عدد  ق��ن��اة واح���دة مل  ال��راوي��ة انطلقت م��ع  ف�شول 
بداأت  حيث  م��وظ��ف��اً،   150 ال�شنوات  تلك  يف  عملها  طاقم 
من  لتتحول  ���ش��ن��وات،  �شبع  ا�شتمر  اأر���ش��ي  ب��ث  ع��رب  عملها 
بعدها اإىل البث الف�شائي يف العامل 1996، وتت�شدر قائمة 
القنوات التلفزيونية العربية املحلية التي حتولت اإىل البث 

الف�شائي.
الإعالم  ل�شورة  ا�شتكماًل  ال�شارقة  تلفزيون  ا�شتحدث  �شكل 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ك��ان  اإذ  ال�شارقة،  يف  وامل�شموع  امل��رئ��ي 
اإذاعة   1972 ال��ع��ام  م��ن  اأغ�شط�ض  يف  افتتح  ق��د  ال�����ش��ارق��ة 
من  املتحدة  العربية  الإم����ارات  “اإذاعة  ا�شم  حت��ت  ال�شارقة 
ال�شارقة”، لتوؤكد على مدار الأعوام املا�شية مكانتها كمنرب 
اإعالمي مميز قادر على مواكبة اأحدث الأ�شاليب والتقنيات 
 2015 ال��ع��ام  يف  ج��دي��دة  بهوية  وتنطلق  الإذاع��ي��ة،  املهنية 

حتت م�شمى “اإذاعة ال�شارقة”.
الذي   2007 العام  حلول  مع  الإجن���ازات  م�شرية  توا�شلت 
���ش��ه��د ان��ط��الق ق��ن��اة ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت ول 
امليدانية  التغطيات  يف  املتخ�ش�شة  الريا�شية  ال�شا�شة  ت��زال 
املحلية  الريا�شية  والبطولت  الفعاليات  من  متعددة  لباقة 
تنقل  ال��ت��ي  الأوىل  ال�شا�شة  ظ��ل��ت  اإذ  وال��دول��ي��ة،  وال��ع��رب��ي��ة 

الزوارق  و�شباقات  لل�شيدات،  العربية  لالأندية  الألعاب  دورة 
وال���دوري  ل��ل��دراج��ات،  ال���دويل  ال�شارقة  وط���واف  ال�شريعة، 
الريا�شية  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ق��دم،  لكرة  البلجيكي 

املحلية والعربية والعاملية.
الإعالمية  بالتغطية  الريا�شية  ال�شارقة  قناة  تكتِف  ومل 
وح�شب، واإمنا باتت واحدة من املوؤ�ش�شات ال�شانعة للم�شهد 
ال���ري���ا����ش���ي الإم�����ارات�����ي، اإذ ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ع����دد من 
الريا�شية  ال�شارقة  “مهرجان  اأبرزها  الريا�شية،  الفعاليات 
قدم  ل��ك��رة  الرم�شانية  ال�شارقة  و”بطولة  ال�شحراوي”، 
ال�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات��ه��ا  �شل�شلة  ج��ان��ب  اإىل  ال�شالت”، 

ورعايتها للبطولت الريا�شية املحلية.
يف يوليو من العام نف�شه 2007 وتنفيذاً لتوجيهات �شاحب 
ال�شمو ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ان��ط��ل��ق ال��ب��ث يف ق��ن��اة ال�����ش��ارق��ة 2، 
من  امل�شاهدين  من  وا�شعة  �شريحة  تثقيف  اإىل  تهدف  التي 
الإ�شالمي  ال��دي��ن  بتعاليم  العربية  اللغة  بغري  الناطقني 
القراآن  تف�شري  يف  حملية  ب��رام��ج  ال��ق��ن��اة  تبث  اإذ  احل��ن��ي��ف، 
الكرمي، وال�شرية النبوية، بالإ�شافة اإىل برامج دينية بثالث 

لغات وهي الإجنليزية والفار�شية والوردو.
وتوجت اإجنازات ال�شارقة يف جمال الإعالم املرئي وامل�شموع 
التي  بتاأ�شي�ض “موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم” يف العام 2009 
منحى  ياأخذ  والإذاع���ي  التلفزيوين  البث  انت�شار  معها  ب��داأ 
اإليها �شبكة قنوات واإذاعات ال�شارقة،  تو�شعياً، حيث ان�شمت 
ك��م��ا ا���ش��ت��ح��دث��ت يف ���ش��ي��اق روؤي��ت��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة م���زي���داً من 

قنوات   5 اإىل  لي�شل جمموع حمطاتها  والإذاع���ات  القنوات 
 1000 اأكرث من  فيها  يعمل  اإذاعية،  قنوات  تلفزيونية و3 

موظف وموظفة.
الدينية والروحية والرتبوية  القيم  اإىل تعزيز  منها  و�شعياً 
يف املجتمع اأطلقت املوؤ�ش�شة يف نوفمرب 2012 اإذاعة القراآن 
الكرمي من ال�شارقة، التي تعنى بتعليم الكتاب الكرمي حفظاً 
وفهماً وتطبيقاً، وجنحت الإذاعة من خالل �شل�شلة براجمها 
تقدمي  يف  ال�شاعة،  م��دار  على  تبثها  التي  املتنوعة  الدينية 
الإ�شالمية،  ال�شريعة  جوهر  من  م�شتمد  اإعالمي  حمتوى 
من  نخبة  ب��اإ���ش��راف  وق��ل��وب��ه��م،  امل�شتمعني  ع��ق��ول  ي��خ��اط��ب 
الإعالميني املتخ�ش�شني يف الفقه وال�شريعة والتف�شري، اإىل 
جانب احت�شانها لنخبة مميزة من اأ�شوات مرتلي وجمودي 

القراآن الكرمي.
هذا  عند  ل��الإع��الم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اإجن���ازات  تتوقف  ومل 
من  ال�شرقية  “قناة   2014 فرباير  يف  اأطلقت  حيث  احلد 
واقع  ع��ن  ينف�شل  ل  اإع��الم��ي  حم��ت��وى  تبث  ال��ت��ي  كلباء”، 
اجلمالية،  ومقوماتها  ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شرقية  املنطقة 
القناة  �شا�شة  تعك�ض  حيث  متنامية،  نه�شة  من  ت�شهده  وما 
امل�شاريع التنموية العمالقة التي ت�شهدها املنطقة من كلباء، 
مروراً بخورفكان، ودبا احل�شن واملناطق التابعة لهذه املدن، 
املعنوي  ال��رتاث  ال�شوء على جماليات  ت�شليطها  ف�شاًل عن 
واملادي للمنطقة مبواد اإعالمية توثيقية وحوارية وتعلمية.

وبذات الفل�شفة والروؤية التي كانت وراء ميالد قناة “ال�شرقية 

من كلباء”، انطلقت يف �شبتمرب 2016 قناة “الو�شطى من 
الذيد”، ليكتمل بها عقد القنوات الف�شائية التابعة ملوؤ�ش�شة 
التطور  اإب��راز مالمح  القناة على  ال�شارقة لالإعالم، وتعمل 
الو�شطى من  املنطقة  �شتى جم��الت احلياة  يف  والنه�شة يف 
ال�شارقة التي ت�شمل مدن الذيد، ومليحة، واملدام، والبطائح، 
�شباقات  متابعة  مل�شاهديها  تتيح  كما  لها،  التابعة  واملناطق 
الربية  وال��ن�����ش��اط��ات  وال���زراع���ة  بال�شقور  وال�شيد  الهجن 
امل��ن��وع��ة، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ع��امل اجل���ذب ال�����ش��ي��اح��ي البيئي 

املنت�شرة يف املنطقة.
اأك���م���ل���ت ق���ن���اة ال��و���ش��ط��ى م���ن ال���ذي���د ع��ق��د القنوات  وك���م���ا 
 Pulse 95( ”95 “بل�ض  اإذاع�����ة  ج����اءت  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
ملوؤ�ش�شة  التابعة  الإذاع�����ات  ب��اق��ة  اإىل  لتن�شم   )Radio
دولة  اأث��ري  ع��رب  الإذاع����ة  انطلقت  حيث  ل��الإع��الم،  ال�شارقة 
يف  ال�شارقة”  “قلب  �شعار  حت��ت  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الجنليزية  باللغة  ناطقة  اإذاع��ة  اأول  لتكون   ،2018 مايو 
احلوارية  الربامج  من  متنوعة  باقة  وتطرح  ال�شارقة،  من 
امل�شتمعني  تربط  التي  الإخبارية  والن�شرات  والجتماعية، 
الو�شالت  اإىل ج��ان��ب  وال��ع��امل��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة  الأح������داث  ب��اأه��م 
اأ�شلوب  ع��ل��ى  تعتمد  وال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ال�����ش��وت��ّي��ة  املو�شيقية 

“الأكو�شتيك”. 
ومّثلت اإذاعة “بل�ض 95” اإ�شافة حقيقية للم�شهد الإذاعي 
حملية  �شخ�شيات  ت�شت�شيف  ح��ي��ث  وال���دول���ة،  الإم�����ارة  يف 
وعاملية يف �شتى املجالت، من خالل براجمها املتنوعة التي 

ت�شلط ال�شوء على الرثاء الثقايف واحل�شاري الذي تزخر به 
والقت�شادية  التنموية  التطورات  اآخر  ف�شاًل عن  ال�شارقة، 

فيها.
وترجمًة حلر�شها على تنمية القطاع الإعالمي يف الإمارة، 
�شمت  لها  التابعة  والإذاع�����ات  ال��ق��ن��وات  يف  العمل  وت��ط��وي��ر 
ال�شارقة  مركز  انطالقتها  منذ  لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
للتدريب الإعالمي، وهو مركز متخ�ش�ض يف جمال التدريب 
والتطوير الإعالمي ب�شقيه النظري والتطبيقي، ف�شاًل عن 

اجلوانب املتعلقة باإدارة املوؤ�ش�شات والأق�شام الإعالمية.
الذي  الإعالمي،  للتدريب  ال�شارقة  يقت�شر عمل مركز  ول 
انطلق يف العام 2005، على تدريب الكوادر الوظيفية التابعة 
ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم، واإمنا يقدم خدمات ا�شت�شارية يف 
جمال التدريب والتطوير الإعالمي للموؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�شة الراغبة يف ذلك، ومنذ انطالقته وحتى الآن جنح 

املركز يف تخريج اأكرث من 4151 متدرباً.
بالعمل  ال��ن��ه��و���ض  يف  ال�����ش��ارق��ة  ا�شرتاتيجية  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر  املوؤ�ش�شي،  الإعالمي 
“هيئة  بتاأ�شي�ض  اأم��ريي��اً  مر�شوماً  اجل���اري،  يناير   20 يف 
مبجل�ض  اأُحل���ق���ت  ال��ت��ي  والتلفزيون”،  ل���الإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة  ل��ت��وا���ش��ل م�����ش��رية م��وؤ���ش�����ش��ة  ل���الإع���الم،  ال�����ش��ارق��ة 
لالإعالم يف الرتقاء مبنظومة العمل الإعالمي يف ال�شارقة، 
اإىل ال��ه��ي��ئ��ة ك��اف��ة حقوق  اآل���ت  اإىل ه���ذا امل��ر���ش��وم  وا���ش��ت��ن��اداً 
انتقل  كما  ل��الإع��الم،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  وال��ت��زام��ات  واأ���ش��ول 
جميع موظفو موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم اإىل هيئة ال�شارقة 
تقود  ع��ام��اً   30 م��رور  وبعد  وال��ي��وم  والتلفزيون.  ل��الإذاع��ة 
يف  الإع��الم  والتلفزيون” م�شرية  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة  “هيئة 
وا�شعة يف  اإىل حمطة جديدة، تتخذ فيها خطوات  ال�شارقة 
والرتقاء  لها،  التابعة  املوؤ�ش�شات  يف  املهني  الطاقم  تطوير 
باملحتوى الإعالمي على م�شتوى اجلودة والنوع، ويف الوقت 
ذاته التاأكيد على الروؤية التي اأر�شاها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  م��ن  واح����داً  الإع����الم  باعتبار  لل�شارقة، 

مل�شرية امل�شروع احل�شاري لالإمارة والدولة.

“الدورة  القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية  برنامج  ام�ض  بداأ 
يف  ال��ع��ايل  للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  كلية  تنظمه  ال���ذي   “ ال�شتوية 
�شمو  ورعاية  بتوجيهات  وذلك  اأ�شابيع  اأربعة  وي�شتمر  ا�شكتلندا 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية  ال�شيخ حمدان بن را�شد 

راعي الكلية.
مت الإع���الن ع��ن ب��دء ال��ربن��ام��ج خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي عقدته 
مريزا  �شعادة  ح�شره  ال�شارقة  يف  الأمريكية  باجلامعة  الكلية 
بيون  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  الكلية  اأم��ن��اء  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال�����ش��اي��غ 
ال�شارقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  للجامعة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض  كريت�شف 
�شالح  وم�شعود  مكتوم  اآل  كلية  مدير  جابر  اأبوبكر  وال��دك��ت��ور 
من  ال����دورة  يف  امل�����ش��ارك��ات  وال��ط��ال��ب��ات  املنظمة  اللجنة  ع�شو 

جامعات وكليات الإمارات.
وت�����ش��ارك يف ال��ربن��ام��ج ط��ال��ب��ات م���ن 13 ج��ام��ع��ة وك��ل��ي��ة من 
املاليزية  املاليا  وجامعة  اأبوظبي  يف  ال�شرطة  وكلية  الإم���ارات 
اإ�شافة  القاهرة  جامعة  يف  ال�شيا�شية  والعلوم  القت�شاد  وكلية 
الثانية وجامعة حمدان بن حممد  اإىل جامعة الفجرية للمرة 

الذكية.

اإىل  اإىل جال�شكو ومنها  اأم�ض متوجهات  الطالبات  وقد غادرت 
مقر كلية اآل مكتوم يف دندى با�شكتلندا .. ونقل مريزا ال�شايغ 
.. لفتا  الكلية  اآل مكتوم راعي  ال�شيخ حمدان بن را�شد  حتيات 
تنظمه  ال��ق��ي��ادة  وم��ه��ارات  الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل 
ال�شبل  كل  بتوفري  �شموه  من  وتوجيه  مبا�شرة  مبتابعة  الكلية 
والت�شهيالت لتمكني الطالبات امل�شاركات من حتقيق ال�شتفادة 

الق�شوى من الربنامج.
الطالبات  ل�شتقبال  ا�شتعدت  الكلية  اأن  اإىل  ال�شايغ  واأ���ش��ار 
وتبذل اإدارتها كل جهودها لإجناح الربنامج وا�شتفادة امل�شاركات 
والزيارات  والجتماعية  والثقافية  الأك��ادمي��ي��ة  فعالياتها  م��ن 

امليدانية.
الأكادميية  الأن�شطة  العديد من  يت�شمن  الربنامج  اأن  واأو�شح 
وال�شيفية التي و�شعت ب�شكل مدرو�ض يحقق الأهداف املرجوة 
والتقريب بني  ال�شعوب  التوا�شل احل�شاري بني  تعزيز  منه يف 
تتعلق  متنوعة  عمل  ور����ض  ال��ط��ال��ب��ات  حت�شر  حيث  ال��ث��ق��اف��ات 
الثقافية  التعددية  وح��ول  وثقافتها  وعاداتها  ا�شكتلندا  بتاريخ 
بني  والعالقات  وامل��راأة  والإ�شالم  �شيا�شي  والإ�شالم من منظور 

الدول وال�شعوب بجانب الرحالت الدرا�شية للطالبات امل�شاركات 
ا�شكتلندا وكذلك  التاريخية يف  الأماكن  يزرن خاللها  والالتي 
الأ�شكتلندية  اجلامعات  من  طالبات  للقاء  لهن  الفر�شة  اإتاحة 
الق�شايا  م��ن  العديد  ح��ول  معهن  واملناق�شات  احل���وار  وت��ب��ادل 
املعا�شرة كما ي�شتمل الربنامج على زيارات ولقاءات مع م�شوؤويل 

بلدية دندي والربملان الأ�شكتلندي وزيارة جامعات ا�شكتلندية.
من جانبه اأكد الدكتور بيون كريت�شف اأهمية برنامج التعددية 
اآل مكتوم للتعليم  الثقافية ومهارات القيادة الذي تنظمه كلية 
العايل يف ا�شكتلندا .. م�شيدا بدعم ورعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
واأن�شطة  ل��ربام��ج  الربنامج  فكرة  �شاحب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الطالبات لكت�شاب  لبناته  الفر�شة  اإتاحة  الكلية وحر�شه على 
لزيادة  لهن  الفر�شة  واإت��اح��ة  ودعمهن  قيادية  وق���درات  ثقافة 

ثقافتهن وتنمية مهاراتهن القيادية.
كما اأ�شاد كريت�شيف باجلهود التي يبذلها القائمون على الكلية 
اآل  وكلية  الأمريكية  اجلامعة  بني  الوطيدة  بالعالقة  ..منوها 
مكتوم للتعليم العايل يف ا�شكتلندا وحر�شها على م�شاركة طالبات 

اجلامعة يف برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة.

بعنوان  علمية  حما�شرة  لالآثار  ال�شارقة  هيئة  نظمت 
ال����ربون����زي يف  ال��ع�����ش��ر  م���وق���ع  يف  ج���دي���دة  “حتريات 
اأولية واآفاق “. �شارك يف الندوة  “ُحنينا” بكلباء: نتائج 
ال�شارقة  هيئة  ع��ام  مدير  جا�شم  عبود  �شباح  الدكتور 
هولتم�شان  ليبماه  اأن��دري��ا���ض  الدكتور  و�شعادة  ل��الآث��ار 
يو�شف  وعي�شى  ال��دول��ة  ل��دى  النم�شا  جمهورية  �شفري 
مدير التنقيبات الأثرية وعبد اهلل رحمة العوي�ض مدير 

العالقات العامة يف الهيئة.
اأولية  ق��راءة  متثل  املحا�شرة  اإن  جا�شم  الدكتور  وق��ال 
يف النتائج التي خرجت بها البعثة النم�شاوية يف كلباء 
وما  املنطقة  ه��ذه  تنقيبها يف  بعد  احل��ايل  العام  خ��الل 
تطور  م��وؤث��رة  م�شتقبلية  اآث��ار  من  ذل��ك  على  �شيرتتب 

م�شرية العمل الآثاري يف اإمارة ال�شارقة.
اأه��م واأك��رب امل��واق��ع الأثرية  اأن ه��ذا املوقع يعترب  واأك��د 
يف دولة الإمارات وي�شم ا�شتيطاناً ب�شرياً م�شتمراً على 

ابتداًء من الع�شر الربونزي  األفي عام  اأكرث من  مدى 
التنقيبات  ك�شفت  وق��د  احل��دي��دي  الع�شر  نهاية  حتى 
عن بقايا برج كبري مع وجود حت�شينات دفاعية و�شور 
دفاعي يحيط باملوقع وهذا هو املو�شم الأول الذي تنقب 

فيه البعثة النم�شاوية.
البعثة  رئي�ض  ���ش��ول  كري�شتوف  ا�شتعر�ض  جهته  م��ن 
الأول  املو�شم  خ��الل  التنقيب  اأعمال  نتائج  النم�شاوية 
زاً بال�شور واخلرائط يف موقع “ُحنينا “ .. م�شريا  ُمعزَّ
مكت�شفات  من  يتوقعه  وم��ا  امل�شتقبلي  العمل  اآف��اق  اإىل 

تبني اأهمية املوقع الأثرية وتاريخها.
ويف ختام املحا�شرة مت توقيع اتفاقية تنقيب بني هيئة 
�شباح  الدكتور  العام  مديرها  ومثلها  لالآثار  ال�شارقة 
النم�شاوية ومثلتها الدكتورة  البعثة  عبود جا�شم وبني 
ال�شرقية  الآث������ار  ع��ل��م  م��ع��ه��د  م���دي���ر  ه��وري�����ض  ب���اي���را 

والأوروبية يف فيينا.

• خـّرجــــت اأكثـــر مـــن 4150 متــــدربـــــًا اإعـــالمــيــــًا
و3 قنـــوات اإذاعيـــــــة تلفزيونيــة  قنوات   5 • احتـ�سـنت 
وفــنـــي اإعــالمــي   1000 اإلــى  املهنيـة  كوادرها  • و�سلت 



حورية فرغلي... �سعيدة مب�ساركتها 
ك�سيفة �سرف يف )حملة فرعون(

الفيلم  يف  كافة  م�شاهدها  ت�شوير  من  بالنتهاء  �شعادتها  عن  ُمعربة 
ال�شينمائي اجلديد )حملة فرعون(، وذلك مبدينة الإنتاج الإعالمي، يف 
منطقة 6 اأكتوبر، ك�شفت الفنانة امل�شرية حورية فرغلي عن م�شاركتها 
ك�شيفة �شرف، بناء على طلب ال�شركة املنتجة، منوهًة اإىل اأنها مل تتاأخر 

يف تلبية هذا الطلب.
فرغلي ذكرت اأنه يكفيها العمل مع زمالء لهم مكانة يف قلبها، بالإ�شافة 
املنتج  �شيما  ل  بقيادتها،  طيبة  �شلة  تربطني  )التي  الإنتاج  �شركة  اإىل 
اإطار  اأح��داث )حملة فرعون( تدور يف  اأن  اإىل  ال�شبكي(. ولفتت  حممد 
ت�شويقي مثري، حول �شاب يدعى يحيى وا�شتهر ب�)فرعون(. والفيلم من 
بطولة عمرو �شعد وروبي وحمدي املريغني وحممد علي رزق وحممد 
اإخ��راج��ه روؤوف  ت��وىل  اأم��ري، يف حني  لطفي وحممود عبداملغني ورام��ز 

عبدالعزيز.

فــن عــربـــي

31 تخ��ص جتربة الغناء من خالل )دي� امل�ساهري(

فالريي اأبو �سقرا: �ساأبذل املزيد من اجلهد كي اأُح�ّسن اأدائي باللغة العربية
عن جتربتها اجلديدة هذه يف الربنامج والتي لي�شت الأوىل لها فعاًل 
يف الغناء، تتحدث فالريي م�شريًة اإىل حّبها للغناء وحر�شها الدائم 
على عدم التهاون لتقدم الأف�شل وحتى ل تخطو خطوة ناق�شة 

حُت�شب �شدها يف اأي جمال.

امل�شاهري(  )ديو  برنامج  يف  امل�شاركة  قرار  اّتخذت  كيف   •
اليوم بعد خو�ض جتربَتي التمثيل والرق�ض؟

تي  )اإم  يف  الربنامج  على  القّيمني  من  ات�شاًل  تلقيت   -
يف(، ومما ل �شك فيه اأنني ترّددت يف البداية لأنني اأ�شّور 
اأري��د التق�شري يف  اأك��ن  م�شل�شاًل يف الوقت احل��ايل، ومل 
اأي من التجربتني. رغبت يف اأن اأعطي كل جمال حّقه، 
واأن اأخو�ض كل جتربة بنجاح من دون ت�شّرع اأو تهاون. 
وبعدها متّكنا من تنظيم الأمور يف ما يتعلق بالوقت 
من�شغلة  اأك��ون  الت�شوير فال  ملواعيد  ليكون مالئماً 

فيه. 
الغناء؟ اإىل  متيلني  كنت  • هل 

- لطاملا اأحببت الغناء، وهذه لي�شت جتربتي الأوىل 
حفالت  يف  الغناء  يف  م���راراً  �شاركت  لقد  ف��ي��ه. 
فيه  اأ�شتمتع  جم��ال  وه��و  خ��ريي��ة،  جلمعيات 
املجال  اأك��رث يف  فوجدتها فر�شة لأغو�ض 
الوقت  يف  اإن�شانية  ناحية  م��ن  واأ���ش��اه��م 

نف�شه. 
لت  ف�شّ التي  الق�شية  اخ��رتت  كيف   •

دعمها؟
 Neonate Fund قررت اأن اأدع��م -
اجلامعة  يف  ال���ط���ب���ي  ل��ل��م��رك��ز  ال���ت���اب���ع���ة 
وهي   .AUBMC ب��ب��ريوت  الأم��ري��ك��ي��ة 
جمعية ُتعنى مبتابعة حالت احلمل التي 
الأجّنة  لدى  م�شكلة  وج��ود  فيها  يتبني 
وجت����رى  م���ب���ك���رة  ولدة  ف����ي����ول����دون 
من  متابعتهم  وت��ت��م  ع��م��ل��ي��ات  ل��ه��م 

النواحي كافة. 
بالرتياح  ���ش��ع��رت  ه���ل   •
الفنان  م���ع  غ��ّن��ي��ت  ح���ني 
������ش�����اب�����ر ال������رب������اع������ي يف 
الأوىل لك  ه��ي  اإط��الل��ة 

يف الربنامج؟
يف  م������رت������اح������ة  ك�����ن�����ت   -
لكن  الأوىل،  اإط��الل��ت��ي 
هي  الأ�شا�شية  م�شكلتي 
الكلمات  اأن�������ش���ى  اأن����ن����ي 
فيها،  اأغ�����رّي  اأو  اأح���ي���ان���اً 
اأخ�شاه.  ك��ن��ت  م���ا  وه����ذا 
كنت  امل����ق����اب����ل  يف  ل����ك����ن 
ومتحم�شة  جداً  مرتاحة 
على  ح�����د  اأق���������ش����ى  اإىل 
حر�شت  وق�����د  امل�������ش���رح. 
ع�����ل�����ى ح�����ف�����ظ ك����ل����م����ات 
على  بالفرن�شية  الأغنية 
اإجادتي  ع��دم  من  الرغم 

لها من قبل. 
الأوىل؟ اإطاللتك  على  والتعليقات  الفعل  ردود  كانت  • كيف 

الفرن�شية  باللغتني  الرباعي  �شابر  الفنان  مع  فيها  غّنيت  التي  الأوىل  املرة  يف 
ل كرث اأدائي باللغة الفرن�شية، وهذا طبيعي، خ�شو�شاً اأنني معتادة  والعربية، ف�شّ
اأكرث على الغناء بالفرن�شية. لكن هذا ل يعني اأنني �شاأ�شتمر يف الغناء بالفرن�شية 
فقط، بل �شاأحر�ض على بذل املزيد من اجلهد كي اأُح�ّشن اأدائي باللغة العربية، 

لأنني اأرغب يف ذلك فعاًل. 
الوقت؟ من  الكثري  منك  يحتاج  هل  للغناء،  • التح�شري 

- ب�شراحة، التح�شري للغناء مل ي�شتغرق اأكرث من اأ�شبوع، بحيث التقيت بالفنان 
�شابر الرباعي مرة وغّنيت مع املدّرب مرة. 

 • يف اإطاللتك الأوىل ارتديت ف�شتاناً اأزرق طوياًل، من �شّممه؟
- اخرتت الف�شتان من ت�شاميم با�شيل �شودا. 

�شهر  يف  �شيعر�ض  الذي  امل�شل�شل  ت�شوير  من  اليوم  اأ�شبحت  مرحلة  اأي  • يف 
رم�شان املقبل؟

- بلغنا اليوم ن�شف مراحل الت�شوير وننهيه يف �شهر كانون الثاين. اجلو رائع 
يف الت�شوير واأ�شتمتع به كثرياً واأع�شقه واأنتظر بفارغ ال�شرب ردود الفعل لدى 
عر�ض امل�شل�شل. كما اأن املخرجة رائعة ت�شاعدين كثرياً كي اأطّور واأقّدم اأف�شل 
ما عندي. ومما ل �شك فيه اأنني اأحب جمال التمثيل واأ�شعى للرتكيز فيه اأكرث 

بعد.

جهوده  ُيكثف  اإن��ه  �شعبان،  م�شطفى  امل�شري  الفنان  قال 
الدراما  اللحاق مبو�شم  الأي��ام ب�شرعة ق�شوى بغية  هذه 
يف �شهر رم�شان الف�شيل، من خالل م�شل�شه التلفزيوين 
يومية  عمل  جل�شات  عن  كا�شفاً   را���ش��ي(،  )بيت  اجلديد 
تقف  التي  البطلة  لختيار  امل�شل�شل  �شّناع  م��ع  يعقدها 

اأمامه اإىل جانب بقية املمثلني.
باإبرام العقود مع  وكانت ال�شركة املنتجة قد بداأت اأخرياً 
ال�شاب  الفنان  مقدمهم  ويف  النجوم،  م��ن  كبرية  كوكبة 

حممد علي رزق.
بدوره، اأو�شح املوؤلف حممد �شيد ب�شري اأنه يوا�شل حالياً 
كتابة ما تبقى من حلقات )بيت را�شي(، متهيداً لت�شليمها 
قريباً.  الت�شوير  ينطلق  ك��ي  املنتجة،  اجلهة  اإىل  تباعاً 
وتدور اأحداث العمل حول م�شطفى �شعبان، الذي �شيطلُّ 
على ال�شا�شة ب�شخ�شية ُمغايرة من خالل جت�شيده لدور 
واملواقف  الأح��داث  وتتواىل  ال�شوق،  تاجر كبري يعمل يف 
التي تعرت�ض طريقه، قبل اأن تت�شكل نقطة حتّول كبرية 

يف حياته.

عمرو �سعد... بطل فيلم 
)ت�سفية ح�ساب(

يعي�ض الفنان عمرو �شعد هذه الأيام حالة من الن�شاط الفني، اإذ يتاأهب 
ثاين  ليكون  ح�شاب(،  )ت�شفية  اجلديد  الفيلم  لبطولة  حالياً 

)حملة  الأخ���ري  فيلمه  بعد  ال��ت��وايل  على  �شينمائي  عمل 
فرعون(.

واأبرمت ال�شركة املنتجة ل�)ت�شفية ح�شاب( عقداً مع 
املخرج اأحمد عبدالبا�شط، لقيادة العمل، الذي تكّفل 

الكاتب م�شطفى حمدي بن�شج اأحداثه الدرامية.
التح�شريات  بالفعل يف  بداأ  اإنه  عبدالبا�شط، قال 
اخلا�شة بالفيلم والت�شاور مع الفنان عمرو �شعد 
الت�شوير،  واأم��اك��ن  ال��ع��م��ل،  ف��ري��ق  اخ��ت��ي��ار  على 
�شينمائي  عمل  ث��اين  ه��و  الفيلم  اأن  اإىل  منوهاً 
ب��دي��ل��ة(، الذي  ب��ع��د ت��ق��دمي��ه لفيلم )خ��ط��ة  ل��ه 
توىل بطولته خالد النبوي وتيم ح�شن يف العام 

.2015
الفيلم،  وكان عمرو �شعد، قد تعاقد على بطولة 

)حملة  فيلم  ت�شوير  م��ن  مبا�شرة  الن��ت��ه��اء  بعد 
بطولته  اق��ت�����ش��م  ال����ذي  ف����رع����ون(، 

م���ع حم��م��د ل��ط��ف��ي. وت����دور 
اأح��������داث��������ه ح��������ول ����ش���اب 
ال�شهري  )يحيى(  ي��دع��ى 
اأكرب  ويدير  ب�)فرعون(، 
منظمة  اغتيالت  �شبكة 

ي�شطر  ل��ك��ن��ه  م�����ش��ر،  يف 
لتحرير  ���ش��وري��ة  اإىل  ل��ل��ذه��اب 

اإطار  الأح���داث يف  وت��ت��واىل  حبيبته، 
من الت�شويق والإثارة.

م�سطفى �سعبان..  جل�سات عمل يومية  

على  وحر�سًا  وا�سحة  جّدية  �سقرا  اأب�  فالريي  اأظهرت  ال�سابقة،  جتاربها  خمتلف  يف 
تقدمي االأف�سل، لتثبت اأن جمالها لي�ص وحده ج�از دخ�لها اإىل قل�ب النا�ص.

فبعد اأن خا�ست جتربة التمثيل يف رم�سان املا�سي من خالل م�سل�سل "الهيبة- الع�دة"، 
وبعدها جتربة الرق�ص يف برنامج Dancing with the stars، ها هي الي�م تفاجئنا 
مب�هبة جديدة من خالل م�ساركتها يف برنامج "دي� امل�ساهري" وجمال تربع فيه لتثبت 

فعاًل اأنها متعددة امل�اهب وقادرة على اأن تثبت نف�سها يف جماالت عدة. 
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نبات منزيل ينظف هواء 
منزلك من املواد امل�سرطنة

على  ق��ادرا  منزليا  نباتا  بوا�شنطن  �شياتل  جامعة  يف  ال��وراث��ة  علماء  اأنتج 
تنظيف الهواء من املواد امل�شرطنة، وذلك بعد تعديله وراثيا باإ�شافة حم�ض 
نووي من الأرانب. وي�شاهم نبات بوتو�ض )epipremnum( يف حتليل 

مواد مثل البنزين الكلوروفورم .
واأدخل العلماء جني CYP2E1 امل�شوؤول عن معاجلة املواد ال�شامة يف كبد 
الهواء  تنقية  نبات معدل ميكنه  الطريقة، ح�شلوا على  الثدييات. وبهذه 
الطيارة  الكربوهيدرات  البنزول وغريها من  املنزل من مادة  داخل غرف 
اأن  التجربة  العلماء: بينت  توؤثر يف اجل�شم كمواد م�شرطنة. ويقول  التي 
10 كلجم من النبات تنظف هواء الغرفة ملدة اأ�شبوع، حتى لو كان تركيز 

امل�شرطنات يزيد عن احلد امل�شموح باآلف املرات.

كرمي ثوري ُي�سّرع �سفاء 
اجلروح بدون اأثر

قال باحثون: اإن مادة كيميائية موجودة يف حلاء البتول ت�شاعد على �شفاء 
اجلروح ب�شكل اأ�شرع وبندوب اأقل من الكرميات العادية.

واأظهرت الختبارات التي اأجريت على الهالم امل�شتخرج من البتول، والذي 
يحتوي على مادة البيتلوين، اأن هذه املادة ت�شاعد على �شفاء اجلروح ب�شكل 
يف  امل�شتخدم  النموذجي  بالهالم  مقارنًة  املر�شى،  من   86% لدى  اأ�شرع 

عالج احلروق.
وقد ثبت �شابقاً اأن الهالم امل�شتخرج من حلاء البتول – امل�شتخدمة لقرون 

كعالج طبيعي – ي�شاعد يف جروح اجللد.
التجميل  جلراحة  اأن���دروز  �شانت  مركز  يف  فريق  اجل��دي��دة  الدرا�شة  وق��اد 
واحلروق يف بريطانيا، واأثبت العلماء الآن اآثاره ال�شافية يف املرحلة الثالثة 
من التجربة، وقال املر�شى الذين ا�شتخدموا هذا الهالم اإنه اأف�شل بكثري 

من العالجات التقليدية.
واأ�شرتاليا،  املتحدة  الوليات  يف  عليه  للموافقة  املنتج  اإر�شال  الآن  و�شيتم 
اأوروب��ا، لكنه لن يكون متاحاً  اأن متت املوافقة عليه بالفعل يف  وذل��ك بعد 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  الأق���ل،  على   2019 نهاية  حتى  الأ���ش��واق  يف 

الربيطانية.
حروق  اأو  ج���روح  م��ن  ي��ع��ان��ون  مري�شاً   57 بتجنيد  باحثني  ف��ري��ق  وق���ام 
�شطحية، ل ت�شتغرق عادة اأكرث من ثالثة اأ�شابيع لل�شفاء، وكانت احلروق 
ناجتة عن النار اأو مالم�شة الأج�شام ال�شاخنة يف غ�شون يومني من بداية 

التجربة.
اجل��رح، وهالم  ن�شف  البتول على  ه��الم حل��اء  بتطبيق  وق��ام كل مري�ض 
تقليدي على الن�شف الآخر مرة واحدة على الأقل كل يومني حتى مت �شفاء 

اجللد.
اأف�شل بكثري  واأظهر الن�شف الذي مت عالجه بهالم حلاء البتول حت�شناً 
من الهالم التقليدي، ويف متابعة ملدة ترتاوح بني ثالثة اأ�شهر و12 �شهراً، 
كان مظهر اجللد الذي مت عالجه بالهالم امل�شنوع من حلاء البتول اأ�شبه 

بالب�شرة ال�شحية يف ن�شيجها ولونها.

عام؟ اك�سجني  بدون  ايفر�ست  قمة  ت�سلق  • مت 
1978

العنكب�ت  خي�ط  ت�ستخدم  التالية  الطي�ر  •اي 
اللزجة يف بناء االع�سا�ص؟

الطنان
يتم  عن�سر  اأول  وه�  كيميائي  عن�سر  ْكنيْتي�م  التَّ  •
االأ�سم  ه�  فما  الذري43،  وع��دده  �سناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�شوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ال  فيما  تقل  ال   : القائل  • من 
الثوري

امليثان؟ غاز  خ�سائ�ص  • من 
ي�شتعل بلهب اأزرق غري م�شيء

لليورانيوم قد  الطبيعي  للذرة. وال�شعاع  الهائلة  الطاقة  الذي يطلق  املعدن  اليورانيوم هو  اأن  تعلم  • هل 
و�شع ل�شتعمالت مذهلة يف الطب والزراعة وال�شناعة وعلم الأحياء. قطعة من معدن اليورانيوم ال�شايف 
تبدو قريبة من معدن الف�شة اأو الفولذ لكنها ثقيلة جداً بالن�شبة اإىل حجمها. ت�شور اأن 0،3 مرت مكعب 

من اليورانيوم يزن اأكرث من ن�شف طن!؟ فاليورانيوم هو اأثقل معدن موجود يف الطبيعة. 
واليورانيوم له ميزتني غري عاديتني جداً: 

 ذو ن�شاط ا�شعاعي: ما يعني اأن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �شكل اإ�شعاع بع�ض ذراته هي ان�شطارية اأي 
اإنها ميكن اأن تنفجر وتنق�شم اإىل اإثنني مطلقة كميات هائلة من الطاقة. ان�شطارية اليورانيوم هي الأ�شا�ض 

لكل معامل الطاقة النووية والأ�شلحة النووية. 
كيماوياً، اليورانيوم هو رجعي الفعل جداً. وهو وا�شع النت�شار بكميات �شغرية. لكنه ل يتواجد يف الطبعية يف 
حالة نقية. وا�شتخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. اإن كيلو غراماً واحداً من اليورانيوم يحتوي 

على كمية من الطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة ماليني كليو غرام من الفحم!. 
ظلت  التفاعل  �شل�شلة  طاملا  احل��رارة  من  هائلة  كميات  تنتج  املن�شطرة  اليورانيوم  ذرات  النووي  املفاعل  يف 

حمت�شدة. هذه احلرارة ميكن اأن ت�شتعمل لإدارة توربني �شخم لتوليد الطاقة الكهربائية. 
الإن�شان.  عند  الذوق  حا�شة  من  اأقوى  للذوق  حا�شة  متلك  احليوانات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

فمعلوم اأن جمموع اع�شاب التذوق عند الإن�شان حوايل 3000، وهي لي�شت ح�شا�شة جداً بل معتدلة. وهناك 
بع�ض ف�شائل احليوانات حتمل يف ل�شانها اأكرث من 5500 ع�شب ذوقي. وهناك جمموعة من احليوانات 
ي�شل جمموع اأع�شاب الذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوانات البحرية عادة اأع�شاب 

تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�شدها. اأما الذباب والفرا�شات فتوجد هذه الأع�شاب يف اأقدامها. 

الطماع والبخيل 
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اإكليل اجلبل

ُي����ع����ت����رب اإك����ل����ي����ل اجل�����ب�����ل من 
ويتمّيز  ال��ع��ط��ري��ة  ال���ن���ب���ات���ات 
اللون  زرق������اء  ج��م��ي��ل��ة  ب���زه���ور 

مائلة اإىل الأرجواين. 
النبات  ه����ذا  ا���ش��ت��خ��دام  وي���ت���م 
التجميل  م�����ش��ت��ح�����ش��رات  يف 
الإنفلونزا  ملكافحة  والأدوي�����ة 
الأب���ح���اث  اأّن  اإّل  وال�������ش���داع، 
اأج���ري���ت م���وؤخ���راً ك�شفت  ال��ت��ي 

 75 ال��ذاك��رة بن�شبة  اأّن��ه��ا حت�ّشن  اأب��رزه��ا  ل��ل��روزم��اري  اأخ��رى  ا�شتخدامات 
وتن�شيط  ال�شّم  حا�شة  تنظيم  اجلبل،  اإكليل  ا�شتن�شاق  فوائد  وم��ن  باملئة. 

الدماغ اأي�شاً.
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ه����ذا ال��ن��ب��ات ع��ل��ى م�����واٍد م�������ش���اّدة ل��الأك�����ش��دة م��ث��ل حم�ض 
rosmarinic وحم�ض carnocique الذي يحمي اخلاليا احلّية 

يف اجل�شم من امليكروبات.
وقد اأظهرت الدرا�شات، اأّن هناك رابطاً وثيقاً بني الرائحة والذاكرة وبني 

ا�شتن�شاق الروزماري وحت�شني الذاكرة بن�شبة ت�شل حتى 75 باملئة.
لالأك�شدة  امل�شاّدة  الفالفونويد  على مركبات  اجلبل  اإكليل  نبات  ويحتوي 
التي حتمي القلب والأوعية الدموية من الأمرا�ض وتقي من ال�شيخوخة.

وتكمن فوائده اأي�شاً يف عالج ا�شطرابات املعدة وحت�شني وظائف الكبد

�سيدتان تلتقطان �س�رة لهما مع متثال كبري يف اإحدى احلدائق قبل ال�سنة القمرية اجلديدة القادمة يف بكني. ا ف ب

تقابل �شديقان للذهاب اإىل ال�شوق ل�شراء بع�ض الحتياجات، وكان احدهما بخيل فف�شل ان يذهب مع �شديقه 
حتى يوفر اجرة ال�شيارة والأخر كان طماع وف�شل ان يذهب مع �شديقه ليوفر ثمن بع�ض الغرا�ض .

يف ال�شوق وقف البخيل ي�شرتى من الغرا�ض الرخي�شة وي�شاوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
الطماع بجانبه ي�شاعده يف امل�شاومه ويف املرة الوىل �شاوم الثنان على �شراء ال�شكر وبعد ان اأفلحا يف �شرائه 
ب�شعر جيد قال الطماع ل�شديقه البخيل ادفع للبائع و�شاأعطيك بعد قليل، ثم ذهب الثنان لبائع الطحني 
و�شاوما معا حتى ا�شرتوا كي�شا ب�شعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع لتخف و�شاأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب الثنان وهم يحمالن ال�شكر والطحني ل�شراء كمية من ال�شمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�شاومان 
حتى كاد البائع ان يجن فف�شل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�شاويا لثمن الطحني وال�شكر فقال 
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�شرت الن ف�شناأخذه ب�شعر اغلى فاأ�شطر الطماع للدفع، ثم 
�شارا وذهبا ل�شراء ع�شل و�شاوما الرجل حتى فا�ض به الكيل ف�شرخ فيهم ليرتكوا املكان وليدفعوا ما ي�شاوؤون، 
حمل البخيل والطماع اغرا�شهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�شتعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�ض معي 
نقود فقال الطماع فالنح�شر احلمال والعربة ثم نتفاهم، جاء احلمال بعربته وحمل الأغرا�ض وفوقها البخيل 
والطماع وو�شل بهما اإىل الدار وهناك وقف الثنان ي�شاومان احلمال على ال�شعر حتى كاد احلمال ان يجن 
فما كان منه ال قال لهما اريد نقودي وال ناديت ال�شرطة وبداأ بال�شراخ ب�شوت عاىل فاأ�شرع البخيل والطماع 
لأ�شكاته ولكنهما ت�شادما معا فاأ�شابا العربة مما جعلها متيل وي�شقط ما عليها يف حو�ض ماء كبري ت�شرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�شكر و�شاع الزيت وال�شمن مع املاء والع�شل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع 

دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

ال�سلطة اخل�سراء حت�سن الذاكرة
  قال املركز الطبي بجامعة را�ض الأمريكية: 
اإن التناول املنتظم لل�شلطة اخل�شراء ي�شاعد 

ب�شكل كبري يف حت�شني الذاكرة.
وبح�شب ما ذكر موقع اليونفر�شال الناطق 
اأجراها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ف����اإن  ب��الإ���ش��ب��ان��ي��ة، 
 960 اأجريت على  باحثون باملركز الطبي، 
م�����ش��ارًك��ا ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 58 و99 
يف  اخل�����ش��راء  ال�شلطة  ت�شمني  ومت  ع��اًم��ا، 
خم�ض  مل��دة  يومي  وب�شكل  الغذائي  النظام 

�شنوات.
اإىل  امل�شاركني  الدرا�شة  الباحثون يف  وق�شم 
جمموعتني، حيث تناولت املجموعة الأوىل 
من  اخل�����ش��راء  ال�شلطة  م��ن  اأك���رب  ا  ح�ش�شً

املجموعة الثانية.
يف  نتائجها  ن�شرت  التي  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 
اأن ال��ف��رق يف �شعف  دوري���ة علم الأع�����ش��اب، 
عاًما،   11 ك���ان  املجموعتني  ب��ني  ال���ذاك���رة 
كانت  الإدراك��ي��ة  ال�شحة  اأن  اإىل  بالإ�شافة 
يعادل  م���ا  اأن  ال���درا����ش���ة  واأث���ب���ت���ت  اأف�������ش���ل. 
ميكن  اخل�شراء  ال�شلطة  من  يومية  ح�شة 
بف�شل  الذاكرة  تدهور  تقليل  ي�شاعد يف  اأن 
والتي  بها،  امل��وج��ودة  اخل�����ش��راوات  مكونات 
ونرتات  ول��وت��ني  فايولوكوينون  بينها  م��ن 

وحم�ض الفوليك واألفا توكوفريول.
ال�شلطة  ت�شمني  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
يح�ّشن  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  اخل�������ش���راء 

يتم  اأن  الأف�شل  ومن  كبري،  ب�شكل  الذاكرة 
تناولها نيئة ودون اإ�شافة مكونات �شناعية 

مثل الكات�شب واملايونيز.
وفًقا لوزارة الزراعة واخلدمات ال�شتهالكية 
بولية كارولينا ال�شمالية، فاإن اخل�شراوات 
الأخ��رى، مثل  املغذية  باملواد  الورقية غنية 
الألياف وفيتامني ج واحلديد والكال�شيوم، 
متتاز  اأنها  كما  الأك�شدة،  م�شادات  وكذلك 
ب��ن�����ش��ب��ة ال�������ش���ع���رات احل�����راري�����ة وال����ده����ون 
ال��درا���ش��ة بت�شمني  ون�����ش��ح��ت  امل��ن��خ��ف�����ش��ة. 
اإىل  واإ�شافتها  الورقية  اخل�شراوات  بع�ض 
ال�شبانخ  مثل  ذاك��رت��ك،  لتح�شني  �شلطاتك 

واجلرجري واللفت واخل�ض.


