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اأجهزة التلفزيون الكبرية تتطلب م�سافة كافية 
الأفالم،  م�شاهدة  ع�شاق  على  اإن  الأملانية  ال�شلع  اختبار  هيئة  قالت 
قيا�س  كبرية  ب�شا�شات  تلفزيون  اأج��ه��زة  اقتناء  يف  يرغبون  وال��ذي��ن 
بني الأريكة و�شا�شة  كافية  م�شافة  وجود  مراعاة  بو�شة،   60 و   55

التلفزيون، موؤكدًة اأنه من الأف�شل وجود ب�شعة اأمتار.
امل�شاهدة، فعند  وتعترب دقة و�شوح الأفالم من العوامل املهمة ملتعة 
يف  املتوفرة  بيك�شل،   3840ox2160 بدقة  املحتويات  م�شاهدة 
��ك��ن الق����راب من  خ��دم��ات ال��ب��ث وب��ع�����س اأ���ش��ط��وان��ات ال��ب��ل��وراي، يمُ

ال�شا�شة بع�س ال�شئ لال�شتمتاع بامل�شاهدة.
التي توفرها  بيك�شل،   1080×1920 وبالن�شبة للمحتويات بدقة 
لأن  ال�شا�شة،  ع��ن  البتعاد  الأف�شل  فمن  التلفزيون،  اأج��ه��زة  بع�س 

املحتويات تظهر بتفا�شيل اأقل.
ونظرا لأن تف�شيالت امل�شاهدة تلعب دوراً مهماً، ين�شح اخلرباء الأملان 

بتجربة اأجهزة التلفزيون يف املتجر. 
الكبرية  ال�شا�شات  ذات  التلفزيون  اأجهزة  اأن  الأملانية  الهيئة  واأك��دت 
اختبارها  بعد  فائقة، وذلك  الفيديو بجودة  ال�شور ومقاطع  تعر�س 
و   55 قيا�س  وب�شا�شة  الإنرنت  بوظيفة  مزود   UHD تلفاز   34

بو�شة.   65
 OLED ب�شا�شة  امل��زودة  الأجهزة  تفوق  اإىل  اأي�شاً  الهيئة  واأ���ش��ارت 

على موديالت LCD فيما يتعلق بجودة ال�شورة. 

حذاء ثوري م�ساد للإ�سابات
ك�شفت �شركة اإ�شبانية خمت�شة ب�شناعة املنتجات الريا�شية عن حذائ 
ريا�شي جديد يتميز بت�شميم فريد من نوعه، وقدرته على احلماية 

من اأية اإ�شابات. 
ابتكر املدرب فرانك بينيتو، فكرة ت�شميم جديد حلذاء ريا�شي منذ 
ما يقارب 5 �شنوات، م�شتوحياً الفكرة من كتاب "العدو مع الكينيني" 
والذي األفه الكاتب اأدراناند فني يف حماولة منه ملعرفة ال�شبب وراء 
عدم  و�شبب  الكينيون،  الريا�شيون  بها  يتمتع  التي  ال��ع��دو  م��ه��ارات 

تعر�شهم للكثري من الإ�شابات.
ل  طبيعية  تقنية  بتطوير  ق��ام��وا  الكينيني  اأن  كتابه  يف  ف��ني  واأورد 
تتطلب العتماد على كعب احلذاء اأثناء العدو، واإمنا تعتمد على وتر 

العرقوب، والقو�س الأخم�شي، وع�شالت ال�شاق. 
ريا�شي  ح��ذاء  على  اأجراها  جتربة  على  تعليقاً  بينيتو  امل�شمم  وق��ال 
كان  مده�شاً،  كان  والندفاع  بالقوة  "�شعوري  كعبه:  باقت�شا�س  قام 

كاحالي ناب�شني قويني يدفعاين اإىل الأمام بقوة يف كل خطوة".
بت�شنيع  خا�شة  �شركة  تاأ�شي�س  بينيتو  ق��رر  التجربة،  اإج��رائ��ه  وبعد 
اأ�ش�س  وق��د  ال��واق��ع.  اأر����س  على  فكرته  لتنفيذ  الريا�شية  املنتجات 
اأطلق عليها ا�شم )FBR(  بالتعاون مع فريق  بينيتو ال�شركة التي 
من الباحثني يف امليكانيك احليوية، وم�شممني ريا�شيني، واأخ�شائني 
يف العالج الطبيعي، ومدربني ريا�شيني، وكان احلذاء اجلديد باكورة 

منتجات �شركتهم، وفق ما نقل موقع "اأوديتي �شنرال"

اكت�ساف مدينة اأثرية قرب طروادة
اأثرية قدية  اكت�شاف مدينة  الباحثني واملنقبني يف  جنح فريق من 
غربي  �شمال  الواقعة  املقاطعة  ت�شاناكايل،  يف  عام   2700 اإىل  تعود 

تركيا، والتي عرث فيها كذلك على مدينة طروادة القدية.
واأعلنت جامعة ت�شاناكايل اأون�شيكيز مارت، يف بيان، اكت�شاف "ليمناي"، 

وهي املدينة التي متت الإ�شارة اإليها يف الن�شو�س القدية.
وقالت اإن فريقا للتنقيب من اجلامعة برئا�شة، ريحان كورب، رئي�س 

ق�شم التاريخ القدمي، متكن من تتبع موقع املدينة لأول مرة.
وذكر كورب اأن مدينة ليمناي القدية اأ�ش�شها مهاجرون قادمون من 
اأنها كانت خالل  اإىل  الغربي، لفتا  اإزمري  اإقليم  بالقرب من  اأيونيا، 

الع�شر الروماين، واحدة من اأغنى مدن �شبه جزيرة جاليبويل.
كما اأكد اأن املنطقة ت�شم العديد من امل�شتوطنات القدية، م�شريا اإىل 

اأنه �شيتم اكت�شافها م�شتقبال، ح�شب ما ذكر موقع "حرييت".
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م�سبار اآيل لنا�سا يقرتب من املريخ 
الأمريكية  اآيل لإدارة الطريان والف�شاء  اأول م�شبار  املريخ اقراب  ي�شهد 
)نا�شا( م�شمم لدرا�شة اأعماق كوكب بعيد، ليالم�س الأر�س اليوم الثنني 

يف ختام رحلة مدتها �شتة اأ�شهر.
ال�شخور  اأر�س ترابية تتخللها  )اإن�شايت( يف  امل�شبار  اأن يهبط  املقرر  ومن 
على �شطح الكوكب الأحمر يف حوايل الثالثة ع�شرا بتوقيت �شرق الوليات 
مليون   548 قطع  اأن  بعد  جرينت�س(  بتوقيت   2000 )ال�شاعة  املتحدة 
كيلومر يف رحلته من الأر�س. واإذا �شارت الأمور وفق اخلطة، ف�شيخرق 
يف  كيلومرات  و310  األفا   19 ب�شرعة  للكوكب  الوردية  ال�شماء  امل�شبار 
ال�شاعة لكن �شرعته �شتقل يف رحلة هبوطه اإىل �شطح الكوكب، وم�شافتها 
بالغالف اجلوي ومظلة هبوط  الحتكاك  بفعل  كيلومرا،   124 حوايل 
�شت  نحو  بعد  الكوكب  �شطح  ولدى مالم�شته  كابحة.  و�شواريخ  عمالقة 
ك��ي��ل��وم��رات يف  ثمانية  على  �شرعته  ت��زي��د  ل��ن  ذل���ك،  م��ن  ون�شف  دق��ائ��ق 
ال�شاعة. عندها، �شيتوقف امل�شبار، الذي اأمُطلق من كاليفورنيا يف مايو اأيار، 
األواحه  الهبوط قبل ن�شر  موقع  حول  الغبار  ي�شتقر  اأن  اإىل  دقيقة   16

ال�شم�شية ا�شطوانية ال�شكل لتوليد الطاقة.
وياأمل فريق التحكم يف املهمة التابع لنا�شا، ومقره قرب لو�س اأجنلي�س، يف 
فور حدوثه من  للم�شبار  الآم��ن  الو�شول  على  الإلكروين  التاأكيد  تلقي 

خالل اأقمار �شناعية م�شغرة اأمُطلقت ب�شحبة )اإن�شايت(.
يف  هبوطه  بعد  امل�شبار  حميط  م��ن  ���ش��ورة  على  احل�شول  الفريق  يتوقع 
اإلي�شيوم  با�شم  وامل��ع��روف��ة  الكوكب  ا���ش��ت��واء  خ��ط  ق��رب  املنب�شطة  املنطقة 
كيلومر   600 نحو  بعد  على  )اإن�شايت(  امل�شبار  �شيكون  وبهذا  بالنيتيا. 
عن موقع هبوط امل�شبار )كيوريو�شيتي( يف 2012، وهو اآخر مركبة ف�شاء 

تر�شلها نا�شا اإىل الكوكب الأحمر.
360 كيلوجراما - هي احلادية  )اإن�شايت( - يزن  الأ�شغر  امل�شبار  ورحلة 

والع�شرين للوليات املتحدة ل�شتك�شاف املريخ.

حماولة �سرقة تتحول 
اإىل مواجهة بال�سيوف

من  فا�شلة  حماولة  فيديو،  مقطع  وثق 
جموهرات  م��ت��ج��ر  لق��ت��ح��ام  ل�����ش��و���س 
و�شرقته، قبل اأن يت�شدى لهم موظفون 

�شجعان.
موظفني   3 ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  وي���ظ���ه���ر 
يحملون �شيوفا طويلة، يحاولون منع 4 
املجوهرات،  متجر  اقتحام  من  ل�شو�س 

بعدما �شاهدوهم يحطمون النوافذ.
ميل"  "ديلي  ����ش���ح���ي���ف���ة  وق�������ال�������ت 
ت�شجيلها  مت  اللقطات  اإن  الربيطانية، 
املراقبة  كامريات  بوا�شطة  الأربعاء  يوم 
املتواجد يف مدينة  املجوهرات،  يف حمل 

تورونتو الكندية.
ي��خ��ط��ط��ون لقتحام  ال��ل�����ش��و���س  وك����ان 
امل��ح��ل م��ن اإح����دى ال��ن��واف��ذ امل��ط��ل��ة على 
فطنة  اأن  اإل  ته�شيمها،  ب��ع��د  ال�����ش��ارع، 
املوظفني الغيورين على حملهم، حالت 

دون ذلك.
لنداء  ا�شتجابت  اإن��ه��ا  ال�شرطة  وق��ال��ت 
يف  بيفريل  �شارع  يف  متجر  �شرقة  ب�شاأن 
لفتة  ظ��ه��را،   12.15 ال�شاعة  ح���وايل 
اإ�شابات،  اأي  يخلف  مل  احل���ادث  اأن  اإىل 

واأنها توا�شل البحث عن املهاجمني.

اأخطاء العناية
�ص 23 بالعيون قد توؤدي للعمى

التوت الربي الأحمر يّقل�ص 
حجم الأورام ال�سرطانية

 683 بيانات  حتليل  اإىل  درا�شتهم  يف  الباحثون  وا�شتند 
�شخ�شاً م�شاباً بحالة اكتئاب حاد وق�شدوا ق�شم الطوارئ 
ومل  الأم��ري��ك��ي��ة.  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  بن�شلفانيا  جلامعة 
يكتف الباحثون بتحليل وفح�س امللفات الطبيية للمر�شى 
بل قاموا بتحليل التعليقات التي ن�شروها عرب �شفاحتهم 
على في�شبوك. وحلل الباحثون م�شامني اأكرث من 500 
الطبي  بامللف  املوجودة  باملعلومات  وربطوها  تعليق  األ��ف 

للمعنيني، نقاًل عن املوقع الأملاين "�شبيغل اأونالين".
وح�شب نتائج حتليل التعليقات التي تو�شلت اإليها الدرا�شة 
للعلوم"  الوطنية  "الأكاديية  املجلة  يف  ن�شرت  وال��ت��ي 
ت�شخي�س  مت  م�����ش��ارك��اً   683 اأ���ش��ل  ف��م��ن   )PNAS(
حالة الكتئاب لدى 114 �شخ�شاً من الكتئاب. وخل�س 
اإىل وج���ود م��ع��اي��ري ت�شاعد ع��ل��ى م��ع��رف��ة هل  ال��ب��اح��ث��ون 

ال�شخ�س م�شاب باكتئاب اأم ل وهي:
وفًقا  ب��الك��ت��ئ��اب،  امل�شابني  في�شبوك  رواد  ا�شتخدم   •
الباحثون  "اأنا" با�شتمرا. ويرى  املتكلم  للدرا�شة، �شمري 
اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اأنا"   " املتكلم  ب�شمري  تعليقات  ن�شر  اأن 

ال�شخ�س من�شغل كثريا مب�شاكله وهمومه.
ال�شخ�س  فيها  يعرب  التي  التعليقات  من  الكثري  • ن�شر 
عن �شعوره بالوحدة واحلزن. ويتم التعبري عن ذلك عن 
التي  املو�شيقى  اأو  الإيوجي  اأو  ن�شر �شور حزينة  طريق 
من  تعابري  اأو  و"الأمل"  "البكاء"  "الدموع"،  ع��ن  تعرب 

قبيل "اأنا وحيد".

م�شتمر  وب�شكل  بالكتئاب  امل�شابون  الأ�شخا�س  • ين�شر 
ال�شعور  اأو  ما  ب��اأمل  اإ�شابتهم  عن  فيها  يعربون  تعليقات 
الباحثون  ويف�شر  ج�شدية.  باأمرا�س  الإ�شابة  اأو  بالتعب 
الأمرا�س اجل�شدية غالبا ما ترتبط بحالت  ذلك بكون 

الإكتئاب.
احلالة  ت�شخي�س  ي��ك��ن  في�شبوك  خ��وارزم��ي��ة  وبف�شل 
النف�شية مل�شتخدمي املوقع ا�شتنادا اإىل كل اأنواع املن�شورات 
اإن  الباحثون  واأك���د  اأ�شهر.  �شتة  اآخ��ر  خ��الل  وامل�شاهمات 
احلا�شوب متكن فعال من ت�شخي�س حالت الكتئاب لدى 
الكثري من الأ�شخا�س الذين خ�شعوا لالختبار خ�شو�شا 
احلا�شوب  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����ش���اف  ال���رج���ال.  اأو����ش���اط  يف 
والتعليقات  امل�����ش��اه��م��ات  يف  احل����الت  ت��ل��ك  ي�شخ�س  مل 
الأملاين  املوقع  يقول  اأ�شهر،  �شتة  من  لأك��رث  ن�شرت  التي 

"�شترين".
وياأمل الباحثون يف اأن ت�شاعد اإمكانية ت�شخي�س الكتئاب 
والتدخل  املعنيني  الأ�شخا�س  في�شبوك  م�شتخدمي  لدى 
يف الوقت املنا�شب لدعمهم. وعلى �شبيل املثال ت�شجل من 
مل�شتخدمي  انتحار  اأو حماولة  انتحار  حني لآخ��ر ح��الت 
في�شبوك �شبق لهم التلميح ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر 

لالإقدام على تلك اخلطوة.

احذر خطر التوتر 
وال��ت��وت��ر من  النف�شية  احل��ال��ة  وت�����اأزم  الك��ت��ئ��اب  ي��ع��ت��رب 

الأمرا�س ال�شائدة، لكن اجلديد هو اأنه يكن اأن احلالة 
وال�شرايني.  القلب  عمل  على  ت��وؤث��ر  اأن  يكن  النف�شية 

فكيف يتم ذلك؟
ذكر علماء من مدينة ميونيخ الأملانية اأن الكتئاب لدى 
الرجال يكن اأن ي�شكل خطورة كبرية على القلب، م�شببا 
جمموعة  وه��ي  الوعائية.  القلبية  بالأمرا�س  يعرف  ما 
من ال�شطرابات التي ت�شيب القلب والأوعية الدموية. 
التي  الأخ��رى  العوامل  مثل  ذلك  يف  فالكتئاب  وبالتايل 
الكولي�شرول  ن�شبة  وارت��ف��اع  ال��وزن  كزيادة  القلب  تهدد 
اأما ارتفاع �شغط الدم والتدخني فيعتربان من  يف الدم. 
اأكرب املخاطر، ح�شب ما ذكر رئي�س فريق الباحثني كارل 
هاينت�س لدفيغ. كما اأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن 15 باملئة من 
الوفيات جراء اأمرا�س �شرايني القلب كان يكن تفاديها 
يقول  و  الك��ت��ئ��اب.  م�شاكل  م��ن  ال�شحايا  ي��ع��اين  مل  ل��و 
اأن  يكن  النف�شية  "الأمرا�س  ذلك  عن  لدفيغ  الدكتور 

توؤثر على اجل�شم ب�شكل اأكرب مما كنا نعتقد".
ولذلك فاإن معاجلة الكتئاب �شرورية للوقاية من خطر 
لإنقاذ  عامال  يكون  اأن  يكن  بل  قلبية،  بنوبة  الإ�شابة 
احلياة اأي�شا. كما ين�شح العلماء باأن يتم اإخ�شاع مر�شى 
النف�شية  امل��ع��اجل��ة  اإىل  اخل��ط��رية  احل����الت  ذوي  ال��ق��ل��ب 
الأطباء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اإذ  ب��الك��ت��ئ��اب.  الإ���ش��اب��ة  ���ش��ورة  يف 
النف�شية  "احلالة  باأن  دراية  يكونوا على  اأن  املخت�ش�شني 

املكتئبة ت�شكل جزءا من تاأزم الأمرا�س القلبية".

علمات تدل على اأن م�ستخدم في�سبوك يعاين من الكتئاب!

ال�صخ�صية  التفا�صيل  الكثري من  في�صبوك  م�صتخدمي  من�صورات  تك�صف 
واحلميمية لديهم، الأكرث من ذلك ميكن معرفة مزاج امل�صتخدم وحالته 

اأو ما �صابه ذلك، وهذه هي  اإذا كان يعاين من اكتئاب  النف�صية وعما 
العالمات الدالة على ذلك وفق درا�صة علمية.

التفا�صيل  م��ن  ال��ك��ث��ري  ل��الآخ��ري��ن  في�صبوك  يك�صف 
ال�صخ�صية مل�صتخدميه كالعالقة العاطفية اأو العمل اأو 
مكان اأو زمان ق�صاء العطلة. والأكرث من ذلك فمن خالل 

ال�صخ�ص  ك��ان  اإذا  معرفة  ميكن  التعليقات 
يعاين من حالة اكتئاب.

كيف تواجه 
اكتئاب ال�ستاء؟ 

مع حلول ف�شل ال�شتاء يعاين البع�س 
م����ن م�����ش��اع��ر ���ش��ل��ب��ي��ة م���ث���ل احل����زن 
ال�شتاء  باكتئاب  يعرف  فيما  والكاآبة 
فكيف   ."Winter blues"
يكن مواجهتها؟ قالت الربوفي�شورة 
الأمل����ان����ي����ة ك��ن��ي��ج��ي��ن��ج��ا ري�������ش���ر اإن 
ال�شتاء  ف�شل  يف  ال�����ش��ائ��دة  الأج�����واء 
والظالم  ال��ن��ه��ار  ِق�شر  يف  واملتمثلة 
بالغيوم  امل��ل��ب��دة  وال�����ش��م��اء  ال��دام�����س 
الأ�شخا�س  بع�س  اإ�شابة  يف  تت�شبب 
باكتئاب يعرف با�شم اكتئاب ال�شتاء. 
واأو����ش���ح���ت ال��ط��ب��ي��ب��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة اأن 
اك���ت���ئ���اب ال�������ش���ت���اء ه����و اأح�������د اأن�������واع 
ا�شطراب  عن  عبارة  وه��و  الكتئاب، 
 Seasonal" م���و����ش���م���ي  ع���اط���ف���ة 
يهاجم   "affective disorder
اأواخ��ر اخلريف  بع�س الأ�شخا�س يف 
واأوائل ال�شتاء، بينما يختفي بحلول 

ال�شيف.

زيادة ال�صهية والنوم طوياًل
الربوفي�شور  اأ�����ش����ار  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
اأن  اأول��ري�����س ه��ي��غ��ريل اإىل  الأمل����اين 
عن  تختلف  ال�شتاء  اكتئاب  اأعرا�س 
حيث  احلقيقي،  الك��ت��ئ��اب  اأع��را���س 
يعاين املرء من زيادة ال�شهية والوزن 

بدًل من فقدان ال�شهية والوزن.
ك��م��ا ي��ن��ام امل��ري�����س م���دًة اأط����ول من 
امل��ع��ان��اة م��ن �شعوبات  ب���دل  امل��ع��ت��اد 
امل�شركة  الأع��را���س  وتتمثل  النوم، 
والكاآبة  احل�����زن  يف  ال���ن���وع���ني  ب���ني 

وال�شعور بالتعب والإرهاق.

�صوء النهار
العالج  اأخ�شائية  اأ���ش��ارت  وب��دوره��ا 
اإىل  فريدل  هانا  الأملانية  الطبيعي 
بالتعر�س  ال�شتاء  اكتئاب  مواجهة 
ل�����ش��وء ال���ن���ه���ار، ال����ذي ي��ل��ع��ب دوراً 
حا�شماً يف احلالة املزاجية، اإذ يعمل 
على اإفراز هرمونات عديدة لها تاأثري 
والأحا�شي�س.  امل�����ش��اع��ر  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
اإىل ما يعرف  اللجوء  اأي�شاً  ويكن 
التخل�س  ويكن  بال�شوء،  بالعالج 
بالتعر�س  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  امل�����ش��اع��ر  م���ن 
مل�����ش��ب��اح خ���ا����س ي�����ش��ع ����ش���وءاً قوياً 
مبا�شرة  ال�شتيقاظ  بعد  و�شاطعاً 
ي��وم��ي��اً.  ويعمل  60 دق��ي��ق��ة  ومل����دة 
الطاقة  م�شتوى  رف��ع  على  ال�شوء 

وحت�شني املزاج.

ريا�صة وتغذية
وتعد الريا�شة �شالحاً فعاًل ملحاربة 
اك��ت��ئ��اب ال�����ش��ت��اء، خ��ا���ش��ًة اجل���ري يف 
اأح�����ش��ان ال��ط��ب��ي��ع��ة. وب��امل��ث��ل تعترب 
الأ�شلحة  م���ن  ال�����ش��ل��ي��م��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
املهمة بتناول الأطعمة، التي ت�شاعد 
على حت�شني املزاج مثل ال�شوكولتة 
والأنانا�س،  والتني،  والبلح،  وامل��وز، 
ورقائق  وامل��ك�����ش��رات،  والأف�����وك�����ادو، 
ال�شوفان، والأ�شماك، وفول ال�شويا، 

والأرز غري املق�شر.

وجد باحثون اأن اإحدى املواد ال�صكرية يف بع�ص الفواكه حتارب ال�صرطان 
وتبطئ منو الأورام اخلبيثة. وتوجد هذه املادة التي ت�صّمى مانو�ص يف 
على  ال�صرطانية  الأورام  وتتغّذى  )الكرانربي(.  الأحمر  الربي  التوت 
ال�صكريات ب�صكل اأ�صا�صي، وميكن ملادة املانو�ص اإعاقة اعتماد الورم على 

اجللوكوز.
ال�صرطان  لأبحاث  بيت�صون  معهد  يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
اأورام  حماربة  يف  فاعلية  ال�صكرية  مانو�ص  م��ادة  اأظهرت  بربيطانيا 

املبي�ص والقولون والعظام و�صرطان اللوكيميا.
ول ميكن عالج مري�ص ال�صرطان بحرمانه بالكامل من م�صادر اجللوكوز، 
لتلبية احتياجات اجل�صم، لكن ميكن اإعاقة ا�صتفادة الورم من اجللوكوز 

بتناول كميات كبرية من التوت الربي الأحمر وع�صريه.
الكيماوي على تقلي�ص حجم  العالج  مانو�ص ت�صاعد  اأن مادة  وقد تبني 

الورم.
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�ش�ؤون حملية
جامعة الإمارات تطلق م�سروع �سيناريوهات جامعة امل�ستقبل »2030«

يف مو�صمه الأول

حممد بن حم يتوج الفائزين يف م�سابقة جنم اخلليج لل�سلت 

حديقة احليوانات بالعني تكرم الفائزين يف م�سابقتها للق�سة البيئية الق�سرية 

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الم���ارات  جامعة  اأطلقت 
وذلك  امل�شتقبل  ج��ام��ع��ة  م�����ش��روع  م���وؤخ���راً 
يف اإط�����ار ط��م��وح��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز م��وق��ع��ه��ا بني 
لت�شبح  ع��امل��ي��ا  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات 
يف  اأكاديية  موؤ�ش�شة   20 اأول  بني  "من 
موؤ�ش�شة   200 اأول  ب��ني  وم��ن  اآ�شيا؛  ق��ارة 
 .2030 ب��ح��ل��ول ع����ام  اأك���ادي���ي���ة ع���امل���ي���اً 
ح���ي���ث اأك���م���ل���ت اجل���ام���ع���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
امل�شتقبلية  ل��ل��درا���ش��ات  ك��وب��ن��ه��اغ��ن  معهد 
اخلا�س  ال��ف��رع��ي  "“CIFS.امل�شروع 
ل�شتك�شاف   ،2030 ب��ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
م�شتقبل التعليم العايل وتقدمي حتليالت 
بيئة اجلامعة  360° حول كيفية تطوير 
الفرا�شات  وحت���دي  متعامليها،  وف��ئ��ات 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�شتقبل  ح���ول  ال��ق��ائ��م��ة 
ليكون مبثابة من�شة ل�شراتيجية جامعة 
كجزء  والبتكار  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

من م�شروع جامعة امل�شتقبل،
واأكد �شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد البيلي 
-مدير جامعة الإم��ارات العربية املتحدة- 
ا�شت�شراف  امل�����ش��اري��ع يف  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
م�شتقبل التعليم العايل من موقع جامعة 
الإمارات -اجلامعة الوطنية الأم- بالدولة 

املعريف  الق���ت�������ش���اد  ب���ن���اء  ت�����ش��ه��م يف  ال���ت���ي 
لدولة الإم���ارات من خالل روؤي��ة اجلامعة 
تطوير  ع��رب  وال���ري���ادة  التميز  حتقيق  يف 
منظومة التعليم العايل ومواجهة حتديات 
التنمية  حتقيق  مفهوم  يعزز  مما  الع�شر 

امل�شتدامة للدولة.
امل�شاريع  ه��ذه  اإط���الق  ب��اأن  �شعادته:  وذك��ر 
تتما�شى مع ال�شراتيجية الوطنية لدولة 
امل�شتقبل  جامعة  دور  تعزيز  يف  الإم����ارات 
ل���ت���ك���ون ���ش��م��ن اأف�������ش���ل اجل���ام���ع���ات على 
ال�شرورة  من  اأ�شبح  وق��د  العامل  م�شتوى 

خدماتها  وع��ر���س  اأعمالها  من���اذج  تكييف 
تلبيًة حلاجات وتطلعات املجتمع.

القرارات  لت��خ��اذ  ت��ع��زي��زاً  اأن���ه  اإىل  ي�����ش��ار   
تطلعات  م���ع  وم����واءم����ًة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
جامعة الإمارات واأهدافها فقد مت عقد عدد 
من ور�س العمل مع م�شاركني من خمتلف 

الوظائف الأكاديية والإداري��ة، من خالل 
للبيئة  الرئي�شة  اخل�شائ�س  ي�شف  تقرير 
وتاأثريها  ال��ع��ايل  التعليم  يف  امل�شتقبلية 
�شكل  على  الإم����ارات  جامعة  على  املحتمل 
مل�شتقبل  م��ت��وق��ع��ة  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  اأرب����ع����ة 

التعليم العايل لعام 2030. 

للم�شروع  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر  وق���د 
ال�شراتيجية  ال��ت��و���ش��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
التعلم  م��ن��ه��ا:  م��وا���ش��ي��ع خم��ت��ل��ف��ة  ح����ول 
وال�شراكات  امل��ح��ت��وى،  وب���واب���ات  ال��رق��م��ي 
والتعلم  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 

التعاوين القائم على مكان العمل.

•• العني - الفجر

الدكتور حممد بن م�شلم بن حم  ال�شيخ  حتت رعاية 
"ام�شام" بالأمم  العام ملنظمة  الأم��ني  نائب  العامري 
امل��ت��ح��دة اخ��ت��ت��م��ت م�����ش��اب��ق��ة جن���م اخل��ل��ي��ج لل�شالت 
مانع  ال��ع��م��اين  امل��ت�����ش��اب��ق  ب��ت��ت��وي��ج  الأول  م��و���ش��م��ه  يف 
مدينة  بلدية  مب�شرح  وذل��ك  الأول  باملركز  الوهيبي 
التعاون  جمل�س  اأبناء  من  كبري  ح�شد  بح�شور  العني 
اخل��ل��ي��ج��ي ، ون��خ��ب��ة م��ن ���ش��ع��راء وحم��ب��ي ف��ن ال�شلة 
ودولة  عمان  و�شلطنة  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 

الكويت .
بامل�شابقة  ح��م  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  اأ���ش��اد  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
والقائمني عليه وبالأخ�س اأنها على م�شتوى اخلليج ، 
م�شيداً بالهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة 
وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شعبية  بالفنون  اهلل-  حفظه  الدولة-  رئي�س  نهيان 
وكذلك   ، ع��ام  ب�شكل  الثقايف   وامل���وروث  خا�س  ب�شكل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يقدمه  ال��ذي  امل�شتمر  بالدعم 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي نائب 
�شموه  وت��وج��ي��ه��ات  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الدائمة ب�شون ركائز الراث الإماراتي العريق الذي 

يحظى باحرام وتقدير العامل.  
واأ�شاف بن حم بحر�س اأبناء الوطن على تقدمي هذا 
التي  الفعاليات  ك��ل  يف  ال�شعبية  اال��ف��ن��ون  م��ن  ال��ل��ون 
مبا�شي  لالعتزاز  ح��ي  جت�شيد  يف   ، ال��دول��ة  ت�شهدها 
الآب��اء والأج���داد، ورف��ع ال��راث عالياً لكي تفتخر به 

كل الأجيال.
ومن جانبه اأ�شار غامن بن �شامل بن ال�شبعان العامري 
مدير اللجنة املنظمة للم�شابقة اأن الغر�س من اإقامة 
هذا املحفل هو اللحمة اخلليجية يف فن يعد من اأهم 

عنا�شر الراث الثقايف اخلليجي.
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ا�شتهرت  ال��ع��ام��ري  واأ���ش��اف 
ال�شالت  بفن  امل��ج��اورة  العربي  اخلليج  ودول  املتحدة 
ال��زم��ان، وك��ان��ت وم��ا زال���ت تعتز وتفتخر  منذ ق��دمي 
بهذا امل��وروث ال�شعبي، الذي تتم تاأديته من قبل اأهل 

البادية يف منا�شبات عدة، يف الوقت الذي ت�شابق �شباب 
وكلماتهم  باأ�شواتهم  واجل��وار،  الإم���ارات  اأه��ل  و�شيبة 
على  يحافظون  ه��ذا  يومنا  حتى  زال��وا  وم��ا  ال�شعرية 

هذا الراث ويار�شونه يف منا�شباتهم العديدة.
اأنه  كما  الأ�شيلة  ال�شعبية  الفنون  من  فن  "ال�شلة" 
يعد من املوروثات الثقافية التي يعتز بها الكثري، حيث 

وكلماتها  الق�شيدة  تخيل  اإىل  ال�شلة  اأحياناً  تاأخذك 
املعربة لتكون اأكرث ا�شتمتاعاً وان�شجاماً مع الق�شيدة 
، و"ال�شلة" �شاعدت كثرياً يف انت�شار الق�شائد وتخليد 

بع�شها وفن ال�شلة جزء ل يتجزاأ من تراثنا ال�شيل.
واأ�شاف بن ال�شبعان اأنه منذ الإعالن عن امل�شابقة وقد 
حظيت ب�شدى كبري يف اخلليج يف ن�شختة الأوىل حيث 
�شارك 35 مت�شابقاً مت اختبارهم  بعدة فنون كالردحة 
وال���ت���غ���رودة وامل��ن��ك��و���س وال���ع���ازي وال���ط���ارق وال���ون���ة ، 
 6 اإىل  ت�شفيتهم  مت   ، جمموعات  اإىل  تق�شيمهم  ومت 
اخلليج  جن��م  ب��ريق  لقب  على  يتناف�شون  مت�شابقني 

لل�شالت وهم:-
"عمان"  الوهيبي  مانع  "الإمارات"  العامري  م�شلم 
جنم اآل مرة " الكويت " عمار بن هادي " ال�شعودية" 
يا�شر احلر�شو�شي " عمان " حممد الدرعي " الإمارات 
التوا�شل  على  عر�شها  مت  م�شاركة  م�شاركتني:  "اأدوا 
ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل اجلمهور  ال��ت�����ش��وي��ت  الج��ت��م��اع��ي ومت 
احلفل  يف  امل�شرح  خ�شبة  على  كانت  الثانية  وامل�شاركة 
التحكيم  اأم�����ام اجل���م���ه���ور، وق���ام���ت جل��ن��ة  اخل��ت��ام��ي 

بتقييمهم واإعطائهم الدرجات
تناف�شوا على اللقب رغم تقارب الن�شب ،وكان التناف�س 
بني مانع الوهيبي وم�شلم العامري ، وح�شل على لقب 
�شلطنة عمان  الوهيبي من  املت�شابق مانع  بريق جنم 
بتقييم اللجنة، وجمعها مع ت�شويت اجلمهور، واملركز 
الإم�����ارات،  م��ن  ال��ع��ام��ري  م�شلم  ن�شيب  م��ن  ال��ث��اين 
والثالث يا�شر احلر�شو�شي من �شلطنة عمان، والرابع 
جنم اآل مرة من الكويت، واخلام�س عمار بن هادي من 
الدرعي  حممد  وال�شاد�س  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
من الإم��ارات ، كما حر�شت اللجنة على اإعطاء مركز 
�شابع با�شم" ال�شوت املميز " وكان من ن�شيب من�شور 

املنهايل .
وقد بداأ حفل التكرمي بال�شالم الوطني تبعها: اإلقاء 
بن  حممد  ال�شاعر  م��ن  ال�شعرية  الق�شائد  م��ن  ع��دد 
مدى  تو�شح  الكعبي  ح��م��اد  وال�شاعر  امل��ن��ه��ايل  ال��ن��وة 
ال�شتماع  مت  ثم  ومن   ، والقيادة  ال�شعب  بني  اللحمة 

اإىل املت�شابقني، ويف ختام احلفل مت تكرمي الفائزين.

•• العني –الفجر

باملراكز  الفائزين  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  كرمت 
يوم  م�����ش��اء  ال��ق�����ش��رية  للق�شة  م�شابقتها  يف  الأرب���ع���ة 
املها  بقاعة  اأق��ام��ت��ه  اح��ت��ف��ال  خ��الل  امل��ا���ش��ي  اخلمي�س 
موظفي  من  وع��دد  الفائزين  اأه��ايل  بح�شور   ، امللكية 

احلديقة وفريق عمل امل�شابقة .
10- �شنوات   8 الأول��ي��ني عن فئتي  املركزين  وف��از يف 
ق�شته  اأفاداين" عن  من" اأديتي  كل  �شنة   14 و-11 
اأنانثاكري�س" عن ق�شته "  "جاينث  " و  احلياة  "دورة 
حكاية بانيان " ، فيما حظي باملركزين الثانيني كل من 
اأجام كوركويل عن ق�شته " الطبيعة على مدار ال�شاعة 
." قرون  " ر�شالة  ق�شته  "عن  راجماني�س  " وجاينث 
الت�شويق  اإدارة  م��دي��ر  البلو�شي  ي��و���ش��ف  ع��م��ر  واأ����ش���اد 
الق�ش�س  " مب�شتوى  املوؤ�ش�شي يف احلديقة  والت�شال 
مل��ا مت��ي��زت به  اأده�����ش��ت جلنة التحكيم  ال��ت��ي  امل�����ش��ارك��ة 
 8 العمرية من  امل��راح��ل  بيئي يحمله طلبة  وع��ي  من 
من  الأوىل  ال���دورة  اأن��ه��ا  اإىل  وبالنظر   ، �شنة   14 اإىل 
من  امل�شاركني  من  جيدا  اإق��ب��ال  وجدنا  فقد  امل�شابقة 

اإم��ارات الدولة ، ما يحقق الهدف الأ�شا�س من  جميع 
يف  املجتمع  واإ���ش��راك  البيئي  ال��وع��ي  ن�شر  يف  امل�شابقة 

اأهمية احلفاظ على البيئة و�شون الطبيعة مبكوناتها 
الرثية التي تختل نتيجة بع�س ال�شلوكيات اخلطاأ من 

الأف��راد ، لذلك كان لزما علينا يف حديقة احليوانات 
التوعوي بطريقة ثقافية  الدور  نوؤدي هذا  اأن  بالعني 
الكتابية  مواهبه  و  التعبريية  الطالب  مهارات  تنمي 

ووعيه البيئي يف اآن واحد ".
الفائزون على عدد من اجلوائر املقدمة من  و ح�شل 
حديقة احليوانات بالعني ومنها تذاكر ل�شفاري العني 
وبع�س  تقدير  و���ش��ه��ادات  الفائزين  باأ�شماء  واأو���ش��م��ة 
�شتقوم احلديقة  اآخر  و من جانب  التذكارية،  الهدايا 
بن�شر اأف�شل 12 ق�شة م�شاركة على مدار عام يف جملة 
اإدارة  زووليف الإلكرونية و املطبوعة التي ت�شدرها 
الت�شوق والت�شال املوؤ�ش�شي باحلديقة، دعما للمواهب 
لدى  البيئي  للوعي  ،وت��ع��زي��زاً  والإب��داع��ي��ة  الكتابية 

الن�سء.
م�شابقة  اأطلقت  قد  بالعني  احليوانات  حديقة  وكانت 
الق�شة الق�شرية البيئية لل�شغار باللغتني يف ملتقاها 
البيئي الأول مار�س املا�شي �شمن ا�شراطات ومعايري 
ت�شب  اللجنة،  و�شعتها  التي  الق�شرية  الق�شة  كتابة 
جميعها يف املجال البيئي و رعاية احليوانات و احلفاظ 

على الطبيعة والتحديات التي تواجهها ب�شكل عام.

اأحمد اآل �سودين  �سفريًا  لل�سلم العاملي
اآل  اأوكرانيا يف م�شر �شعادة الدكنور اأحمد �شامل  كرمت  �شفارة جمهورية 
�شودين، رئي�س الحتاد العربي  لال�شتثمار ،والتطوير العقاري يف جامعة 
�شفريا  الأوكراين" هنادي لتي" ب�شفته  ال�شفري  وق��ام   العربية،   ال��دول 
فوق العادة  جلمهورية اأوكرانيا بتقليد املكّرم و�شام ال�شالم ومنحه من�شب 

�شفري ال�شالم العاملي. 
القت�شادية  ال��وح��دة  جمل�س  مقر  يف   اأق��ي��م  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  حفل  ح�شر 
ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��اه��رة  ال�����ش��ف��ري: حم��م��د ال��رب��ي��ع رئ��ي�����س جمل�س الوحدة 
 " "الدرع  منظمة  رئي�س  ظاهر  �شالح  وال��دك��ت��ور:  العربية،  القت�شادية 
العاملية ، واملهند�س ال�شيخ عدنان عبدد اجلبار اخلالدي نائب رئي�س الحتاد 
العربي لال�شتثمار ورئي�س �شركة امل�شارات القاب�شة، اإىل جانب ح�شور عدد 
من ال�شخ�شيات ورجال الأعمال من اأوكرانيا وم�شر وفل�شطني وال�شودان 

واأع�شاء من ال�شلك الدبلوما�شي العربي والأجنبي.
وثّمن ال�شفري الأوكراين يف كلمته الدور الكبري للمكّرم اآل �شودين وم�شريته 
الطيبة يف املحبة والتعاي�س ال�شلمي بني ال�شعوب، م�شيداً  بالإمارات قيادة 

و�شعباً يف تر�شيخ اأبهى �شور الت�شامح والنفتاح. .
 كما حتدث يف املنا�شبة الدكتور �شالح ظاهر  فاأ�شار اإىل اأن  هذا التكرمي ياأتي 
تقديراً جلهود  �شعادة  اأحمد اآل �شودين احلثيثة يف ن�شر ال�شالم والت�شامح  
وجهوده املتوا�شلة يف الأعمال اخلريية والتنموية وتكليال لعمله الدوؤوب  
د.  اأع��رب  والتطرف.  من جانبه  العنف  ونبذ   ، يف جم��ال حماية احلقوق 
اأحمد  اآل �شودين عن اعتزازه بهذا التكرمي  من قبل جمهورية  اأوكرانيا 
من  العاملي  امل�شتوى  على  ال�شالم   �شفراء  كوكبة  اإىل   بالن�شمام  وفخره 
العادل والتعاي�س بني احل�شارات، واأ�شاف قائاًل  ال�شالم  اأجل ن�شر ر�شالة 
: ا�شمحوا يل يف هذه املنا�شبة  اأن اأهدي هذا التكرمي اإىل القيادة الر�شيدة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واإىل �شعب الإمارات الذي حقق الريادة 
باأن  اأي�شاً  اأعتز  كما  والتعاي�س،  وال�شعادة  والعطاء  اخلري  نهج  يف  العاملية 
اأهدي هذا التكرمي  اإىل معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان رئي�س 
جمعية الإمارات للت�شامح وال�شعادة ودوره الرائد يف تكري�س نهج ال�شعادة 

والت�شامح والإيجابية بني الأديان والأفراد املقيمني على اأر�س الإمارات.

ي�صتمر حتى 8 دي�صمرب ويك�صف النقاب عن املجموعة الفنية للدكتور زكي ن�صيبة
معر�ص الباطن والظاهر يفتح اأبوابه اأمام 

اجلمهور يف منارة ال�سعديات باأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

 اأع��ل��ن��ت جامعة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ن��ارة ال�����ش��ع��دي��ات، عن 
 25 ي�شم  والظاهر" وال��ذي  "الباطن  افتتاح معر�س جديد حتت عنوان 
عماًل فنياً من املجموعة اخلا�شة مبعايل الدكتور زكي ن�شيبة، والتي يتم 
اليوم الثنني  اأمام اجلمهور  اأبوابه  املعر�س  عر�شها للمرة الأوىل. يفتتح 
دي�شمرب   8 لغاية  ي�شتمر  اأن  على  خا�س  ا�شتقبال  حفل  يف  نوفمرب   26

املقبل يف منارة ال�شعديات.
�شمن  للمعر�س  الفني  التقييم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  طالب  ويتوىل 
ف�شل درا�شي ت�شرف عليه الأ�شتاذة امل�شاعدة واملمار�شة يف تاريخ الفن لدى 
طيف  مدى  على  ال�25  الفنية  الأعمال  ومتتد  املقدادي.  �شلوى  اجلامعة 
وا�شع من البتكار ال�شكلي، ومن مناذج جديدة من الت�شوير، وكذلك من 
والأج�شاد  الوجوه  عر�س  يف  املميز  الأ�شلوب  ويوؤكد  التجريدي.  التعبري 
الفن  التقليدية يف  الأمن��اط  امل�شاركني من  الفنانني  ،على حترر  الب�شرية 
الت�شكيلي. وتاأتي هذه الأعمال لتذكرنا كيف ا�شتفاد الفنانون من تقاليد 
الذاتي، وكيف حتدت  الت�شوير  ثقافية متنوعة على مدى زمن طويل يف 

اأعمالهم طريقة النظر اإىل اأنف�شنا لنعيد النظر اإليها من جديد.
ويف هذا ال�شياق، قالت �شلوى املقدادي: "اأود بالإنابة عن جامعة نيويورك 
اأبوظبي اأن اأتوجه ببالغ ال�شكر والتقدير اإىل معايل الدكتور زكي ن�شيبة، 
والذي اأف�شح املجال اأمام طالبنا لرعاية معر�س يت�شمن جمموعة متميزة 
من اأعماله الفنية اخلا�شة. كما اأ�شكر دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 

على تعاونهم معنا يف تنظيم املعر�س".
واأ�شافت املقدادي: "على مدى ثالثة اأ�شهر، داأب الف�شل الدرا�شي املكون من 
ت�شعة طالب على اإجراء الأبحاث وتنظيم املعر�س، مكّر�شني الوقت واجلهد 
جلميع جوانب التنظيم، بدءاً من الأبحاث وو�شوًل اإىل التجهيزات. ومتثل 
ال�شراكة املثمرة بني جامعي الأعمال الفنية واملوؤ�ش�شات الفنية واجلامعة 
التعلم  م�شرية  تعزيز  يف  التعاونية  الأن�����ش��ط��ة  جن��اح  على  �شاطعاً  دل��ي��اًل 
للطالب، واإعدادهم على الوجه الأمثل ملزاولة مهنهم امل�شتقبلية، مبا يعود 

بالفائدة على املجتمع.
و�شمت قائمة الفنانني الذين يقدم املعر�س اإبداعاتهم كاًل من �شبحان اآدم، 
وتي�شري بركات، و�شفوان داحول، ومنري فاطمي، وا�شماعيل فتاح، وروكني 
املزروعي،  وحممد  بات�شي،  ك�شاب  وم���روان  احل���روب،  وب�شار  ه��اي��ري��زاده، 
النا�شري،  وراف���ع  مهرالدين،  وحممد  امل��در���س،  وف��احت  املح�شن،  وح�شني 
واأحمد اأمني نزار، واإ�شماعيل الرفاعي، ومروان �شهمراين، ومنى �شعودي، 

واأرن�شتو �شيخاين، واأندرو فري�شر، وفادي يازجي.
بتنظيم  قاموا  الذين  اأبوظبي  نيويوك  جامعة  طالب  قائمة  �شمت  بينما 
وعلياء  اجلميلة"،  ال��ف��ن��ون   ،2019" الها�شمي  ن��ادي��ا  م��ن  ك��اًل  امل��ع��ر���س 
 ،2019" ب��ي��ن��وي��ت  وف��ال��ن��ت��ني  ال�شيا�شية"،  ال��ع��ل��وم   ،2021" اجل���الف 
تاريخ   ،2021" كابيليتو  ونيكولكرام  الفن"،  وتاريخ  القت�شادية  العلوم 
والعلوم  امل�����ش��رح   ،2019" ���ش��اه��ر  و���ش��ارا  القت�شادية"،  وال��ع��ل��وم  ال��ف��ن 
الإبداعي"،  وال��ت��األ��ي��ف  الآداب   ،2019" و���ش��اك��وراك��و   القت�شادية"، 
 ،2019" "2019، العلوم ال�شيا�شية"، وجوليا تورت�شيتي  وبينيلوب بنج 
ال�شينمائية  الدرا�شات   ،2019" فوكوفيت�س  وف��وك  ال�شيا�شية"،  العلوم 

وتاريخ الفن".
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بكيفية  اجلهل  اأو  اخلاطئة  العادات  بحكم  رمبا  اأعينهم،  بحق  اأخطاء  البع�ص  يرتكب 
احلفاظ عليها، كرتك النظارة ال�صم�صية باملنزل يف يوم م�صم�ص، اأو الدخول اإىل احلمام 
بالعد�صات الال�صقة..واحلقيقة اأن الإجراءات التي قد تبدو غري �صارة، ميكن اأن ت�صر 

الأمريكية  الأكادميية  من  �صتاينمامان  توما�ص  يقول  كما  تدرك،  مما  اأكرث  عينيك 
لطب العيون، فعندما يتعلق الأمر بروؤيتك فاإن الوقاية اأمر اأ�صا�صي، وكل ما يتطلبه 
الأمر ملنع امل�صاكل الرئي�صة هو اتخاذ بع�ص اخلطوات الب�صيطة وال�صهلة يف املقدمة، 

ملنع م�صاكل لي�ص من ال�صهل اإ�صالحها، ويف هذا املو�صوع يقدم الأطباء ن�صائح لتالفى 
الأخطاء ومن ثم املحافظة على العني لروؤية اأف�صل..

لعقود طويلة ظل )الفيربومياجليا( اأو مر�ص العزلة الجتماعية يتحدى الت�صخي�ص اأو الت�صنيف؛ حيث مل تظهره اأي قيا�صات مو�صوعية مثل اختبارات 
الدم اأو الفحو�صات الطبية املعتادة ملعرفة م�صدر الأعرا�ص، ولكن وحل�صن احلظ فقد قبله املجتمع الطبي الآن كمر�ص حقيقي مع اأعرا�ص متعددة، اأكرثها 
�صيوًعا الأمل الذي يبدو اأنه يهاجر ب�صكل ع�صوائي تقريًبا يف خمتلف اأجزاء اجل�صم، مما يوؤثر على الأن�صجة الرخوة والأوتار والأربطة والع�صالت، ومع ذلك 

قد يعاين املر�صى من ال�صداع الن�صفي ال�صديد، وا�صطرابات النوم واملزاج، وال�صطرابات املعرفية، وا�صطرابات اجلهاز اله�صمي والتعب والإرهاق.
وحتى الآن لي�س من الوا�شح ما الذي ي�شبب املر�س اأو �شبب 
اأو  ظاهرة  اإ�شابة  اأي  هناك  يكون  ل  عندما  ب��الأمل  ال�شعور 
كال�شرطان  اآخ��ر  �شبب  اأي  اأو عالمة على  ع��دوى  اأو  اإلتهاب 
ل  الأمل  ك��ان  اإذا  فيما  الآن  الباحثون  يحقق  بينما  م��ث��اًل، 
اإىل  بل  اجل�شم،  داخ��ل  اآخ��ر  ا�شطراب  اأو  اإ�شابة  اإىل  يرجع 
اإىل وجود  الدماغ ت�شري  ر�شائل غري منا�شبة من مراكز يف 

اأمل.
اأحد الأ�شاليب العالجية هو ا�شتخدام العقاقري التي  وكان 
على  ق���ادرة  كانت  اإذا  م��ا  ملعرفة  الع�شبية؛  النواقل  تن�شط 
مقاومة اإ�شارات الأمل من الدماغ، لكن الأدوية لي�شت فعالة 
دائًما ولها اآثارها اجلانبية، ولذلك يف الوقت احلا�شر ين�شح 
النف�شية،  ال�شت�شارة  ي�شمل  الأوج���ه،  متعدد  عالجي  بنهج 

وال��ع��الج امل��ع��ريف ال�����ش��ل��وك��ي، وال��ت��اأم��ل، وال��ت��م��ري��ن، وتقليل 
ا�شطرابات النوم.

وم��ع ذل��ك ف��اإن ه��ذه ال��ت��دخ��الت لي�شت دائ��م��ة ال��ن��ج��اح، فلم 
ي��ت��م��ك��ن الأط����ب����اء وغ���ريه���م م���ن امل��ه��ن��ي��ني ال�����ش��ح��ي��ني من 
الذين  املر�شى  لهوؤلء  لل�شماح  فعال  تدخل  اأي  على  العثور 
الن�شطة  اإىل حياتهم  بالعودة  ناب�شة باحلياة  كانت حياتهم 

ينفقون  ف����ه����وؤلء  ال�����ش��اب��ق��ة، 
يبتعد  وحدهم  اأيامها  معظم 
عنهم الأ�شدقاء، لي�س لأنهم 
معهم،  يكونوا  اأن  يريدون  ل 
ولكن لأن اآلم هوؤلء املر�شى 
عليهم  ال�����ش��ع��ب  م���ن  جت��ع��ل 
وهو  اج��ت��م��اع��ي��ني،  ي��ك��ون  اأن 
املر�س؛  ي��زي��د م���ن ح����دة  م���ا 
حيث يقلل من نوعية احلياة 

وفقدان الت�شال الب�شري.
وي�����ق�����ول اخل���������رباء اأن�������ه من 
الوقت  بع�س  ق�شاء  ال�شعب 
م���ع ���ش��خ�����س ي��ع��اين م���ن اأمل 
ماذا  تعرف  بينما ل  م�شتمر، 
اأو  اأو كيف ت�شاعده،  له  تقول 
كيف تفهم ما ي�شعر به، فرمبا 
تت�شبب يف مزيد من ال�شغط 
ع����ل����ى امل����ري���������س م�����ن خ����الل 
اإجباره على و�شع وجه مبهج 
الأم���ور جيدة،  كل  اأن  لو  كما 
بينما هو متعب للغاية، ورغم 
ي����وؤك����د اخل��������رباء على  ذل�����ك 

�شرورة األ نبقى بعيًدا عن هوؤلء املر�شى، ويجب األ ن�شمح 
�شمحنا بحدوث ذلك  ف��اإذا  املري�س،  زياراتنا مع  باحلد من 
فاإننا ن�شمح للمر�س با�شتبدال عالقتنا بعالقته مع املر�س، 
قائمة  اأعلى  اإىل  الجتماعي  الت�شال  اإ�شافة  ينبغي  فرمبا 

طويلة من التدخالت لل�شيطرة على اأعرا�س هذا املر�س.
اأو مع  املري�س مبفرده  �شواء كان  الأمل موجوًدا  فقد يكون 

اآخرين، ولكن عندما يكون الآخرون يف اجلوار، فاإن املحادثات 
اإلهاء  تكون  قد  ذل��ك،  اإىل  وما  الق�ش�س  ال�شحك،  اجليدة، 
عن الأمل ل يقدر بثمن، والأمل بطبيعة احلال قد يت�شبب يف 
تاأخري التفاعالت الجتماعية اأو اإلغاوؤها، ومن املهم حماولة 
ذلك لأن روؤية �شديق اأو اأحد اأفراد الأ�شرة يتخفف من الأمل 

املزمن حتى ولو ب�شكل موؤقت هى مكافاأة للجميع.

تفا�سيل جديدة عن مر�ص العزلة الجتماعية

النظارات ال�صم�صية:
اأقل حتم�ًشا لإرت��داء النظارات  النا�س  غالًبا ما يكون 
ولكن  ال�شيف؛  من  اأك��رث  ال�شتاء  ف�شل  يف  ال�شم�شية 
الأ�شعة فوق البنف�شجية ل تزال ت�شل اإىل الأر�س يف 
الثلوج  تعك�شها  اأن  العام، كما يكن  الأوق��ات من  كل 
التعر�س  م��ن  يزيد  مم��ا  املناطق،  بع�س  يف  واجلليد 

العام لالأ�شعة ال�شارة. 
فكما يوؤكد د. كري�شتوفر رابوانو رئي�س مركز القرنية 
الأ�شعة  ت�شبب  فقد  بفيالدلفيا،  ويلز  م�شت�شفى  يف 
وال�شرطانات  امليالنينية  الأورام  البنف�شجية  ف��وق 
على الأجفان، ومن املعروف اأن تلك الأ�شعة تزيد من 

خطر حدوث م�شاكل مثل اإعتام عد�شة العني وتاآكل

البقعة ال�صفراء.
النظارات  ع���ن  ب��ال��ب��ح��ث  اخل������رباء  ي��ن�����ش��ح  ول���ذل���ك 
الأق��ل من  % على   99 تعد بحجب  التي  ال�شم�شية 
مع   ،UVBو  UVA البنف�شجية  ف���وق  الأ���ش��ع��ة 
امللبدة  الأي��ام  الوقت حتى يف  ارتدائها طوال  �شرورة 

بالغيوم. 

احمرار العني:
اأو  رمب��ا ل��ن ت�شاب بالعمى م��ن حم��اول��ة ط��رد رم�س 
ولكن  راب��وان��و،  يقول  كما  عينيك،  م��ن  غبار  ج�شيم 
فاإن  م��زم��ًن��ا،  ي��ب��دو  ف��رك��ه��ا  اأو  عينيك  م�شح  ك���ان  اإن 
املخروطية،  القرنية  ح���دوث  ف��ر���س  م��ن  ي��زي��د  ذل��ك 
روؤيتك،  ي�شوه  مما  رقيقة  القرنية  ت�شبح  عندما  اأي 

وقد يتطلب ذلك اإجراء عملية جراحية، ولذلك فاإن 
ن�شيحته هى: ابق يديك بعيًداً عن وجهك، وا�شتخدم 
لطرد  ال�شنبور  م��ي��اه  جم��رد  اأو  ا�شطناعية  دم��وع��اً 

املواد املهيجة.
تقلي�س  على  تعمل  التي  القطرات  ا�شتخدام  اأن  كما 
الأوعية الدموية يف العني لتخفيف مظهر الحمرار 
ا�شتخدمتها يومًيا فاإن عينيك  اإذا  لن يوؤذيك، ولكن 

�شت�شبحان فى حالة ت�شبه الإدمان لهذه، و�شتبداأ يف 
احلاجة اإىل املزيد و�شت�شتمر التاأثريات لوقت اأقل. 

بال�شرورة  لي�س  الإح��م��رار  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
�شاًرا، اإل اأنه قد ي�شرف النتباه عن ال�شبب احلقيقى 
ال���ع���دوى هي  ك��ان��ت  واإذا  ال���ع���ني،  ت��ه��ي��ج  ب���داي���ة  وراء 
القطرات يكن  ل�شالح  العالج  تاأخري  ف��اإن  اجل��اين، 

اأن يكون خطرًيا. 

العد�صات الال�صقة:
كل املاء �شواء فى ال�شنبور اأو امل�شبح اأو حتى املطر قد 
يحتوى على البكريا والأميبا، وبتعري�س العد�شات 
بت�شهيل  ت��ق��وم  ب��ذل��ك  ف��اإن��ك  امل��ي��اه،  لتلك  الال�شقة 
وبينها  عينيك،  اإىل  وامللوثات  البكريا  تلك  انتقال 
ي���وؤدي يف نهاية  ال��ق��رن��ي��ة، مم��ا  ت��اأك��ل  ال��ت��ى  البكريا 

املطاف اإىل العمى. 
اإذا تركت عد�شاتك اأثناء ال�شتحمام اأو ال�شباحة، فقم 
اخلروج  بعد  جديد  زوج  وو�شع  رميها  اأو  بتطهريها 
ل�شطف  اأب���ًدا  ال�شنابري  مياه  ت�شتخدم  ول  امل��اء،  من 
ب��ال��ع��د���ش��ات الال�شقة  ال��ن��وم  ال��ع��د���ش��ات.ك��ذل��ك ف���اإن 
يزيد من خطر الإ�شابة من خم�س اإىل ع�شر مرات، 
كما يوؤكد اخلرباء، وذلك لأنك عندما تنام بعد�شتي 
عينيك، فاإن اأي جراثيم و�شلت اإليهما وتعلقت بهما 
مما  اأط����ول،  ل��ف��رة  عينيك  يف  تثبيتها  ب��ذل��ك  �شيتم 
يجعلها اأكرث عر�شة حلدوث امل�شاكل، كما اأن ا�شتخدام 
ا من  العد�شات الل�شقة على املدى الطويل تقلل اأي�شً

قدرة العني على مقاومة العدوى.
واإذا كنت ترتدي العد�شات اليومية، ا�شتبدلها يومًيا، 
وهكذا،  ���ش��ه��رًي��ا،  بالتبديل  ف��ق��م  �شهرية  ك��ان��ت  واإذا 
ا على تعقيمها التعقيم املنا�شب  اإذا كنت حري�شً حتى 
عموًما  الال�شقة  ال��ع��د���ش��ات  لأن  عليها؛  واحل��ف��اظ 
ومبرور  والأو���ش��اخ،  للجراثيم  كمغناطي�س  تت�شرف 
باجلراثيم،  مغلفة  الت�شال  جهات  �شت�شبح  الوقت 
اإليك  ف�شتنتقل  العد�شات  هذه  ا�شتخدام  ا�شتمر  واإذا 

ما بها و�شيزيد خطر الإ�شابة لديك.

بحكم العادات اخلاطئة اأو اجلهل

اأخطاء العناية بالعيون قد توؤدي للعمى

احتياطات تقلل فر�ص 
ال�سابة بعدوى الإنفلونزا

قالت �شحيفة )اإك�شربي�س( الربيطانية اإن الإنفلونزا هي عدوى فريو�شية 
�شدري.  و�شعال  اجل�شم  يف  م��وؤمل��ة  �شديدة،  حمى  ت�شبب  اأن  يكن  �شائعة 

وتنت�شر عن طريق ال�شعال والعط�س.
وبح�شب تقرير لل�شحيفة فاإن بع�س احتياطات النظافة اأو اأ�شلوب احلياة 

يكن اأن يقلل من فر�س الإ�شابة بالعدوى.
من  امل��زي��د  �شرب  اإن  ق��ول��ه:  �شتيل  كري�س  الدكتور  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 

ع�شري الربتقال قد ي�شاعد يف ت�شريع ال�شفاء اإذا اأ�شبت بالعدوى.
نظامك  اإىل  الربتقال  ع�شري  من  املزيد  اإ�شافة  اإن  كري�س  الدكتور  وق��ال 
الغذائي اليومي يكن اأن ي�شاعد يف ت�شريع التعايف من الإنفلونزا، م�شرًيا 
و�شدة  م��دة  خف�س  يف  ي�شاعد  ال���ذي   )c( فيتامني  على  يحتوي  اأن���ه  اإىل 

الربد.
واأ�شاف: فيتامني �شي هو اأحد العالجات ال�شائعة لعالج الربد والإنفلونزا؛ 
ويف الواقع ل يوجد دليل علمي قوي على اأنه �شيمنعك من الإ�شابة بالربد؛ 

ولكن هناك بع�س الأدلة على اأنه يكن تق�شري مدة و�شدة الربد.
ولفتت ال�شحيفة اإىل اأنه يكنك منع التعب يف ال�شتاء عن طريق احل�شول 
تناول  املهم  وباملثل، من  الطبيعي.  النهار  اأكرب قدر ممكن من �شوء  على 
امل��زي��د م��ن الفاكهة واخل�����ش��راوات، على ال��رغ��م م��ن اإغ���راء ت��ن��اول الطعام 

املريح.
 B12 واأردفت: يكن اأن ي�شاعدك اإ�شافة املزيد من الربوتني اأو فيتامني

على نظامك الغذائي على جتنب الفريو�شات(.
واأ�شافت اأن احلليب خيار مهم للربوتني لتزويد جهازك املناعي باجل�شم، 
ا للحفاظ على  مو�شحة اأن البقاء ن�شطا خالل ف�شل ال�شتاء اأمر مهم اأي�شً

�شحتك العامة.
ا على اجلري باخلارج، فيمكنك القيام ببع�س  وتابعت: اإذا مل تكن حري�شً
التمارين الريا�شية يف املنزل. واإذا كنت تعاين من نزلة برد ، فهذا ل يعني 

بال�شرورة اأنك يجب األ متار�س الريا�شة.
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جمموعة بريد الإمارات  

الغاء ترخي�ص بريدي 
ل�سركة / �سركة الرولة خلدمات تغليف الب�سائع  

تعلن جمموعة بريد الإمارات بانه  مت الغاء الرخي�س 
الربيدي رقم )276( املتمثل يف �شركة / �شركة الرولة 
خلدمات تغليف الب�شائع ، بناء على طلب املرخ�س له 
علما باأن جمموعة بريد الإمارات غري م�شوؤوله عن اي 

حق للغري بعد هذا العالن. 

اإعــــــــــــــالن 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اإعالن املدعي عليه بالن�سر مبوعد اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/2554  مدين جزئي
املقامة من املدعي / الفار�س لتاأجري املعدات �س ذ م م 

�شد املدعي عليه / جويل لجراما فلوري�س 
نعلن نحن اخلبرية احل�شابية / اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة 
دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة 
اعاله - وعليه نعلن كال من املدعي عليه )جويل لجراما فلوري�س(  حل�شور اجتماع 
اخلربة املقرر له جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/12/4 يف متام ال�شاعة 5.00 �شباحا 
القدمي  باملبنى  ابوظبي  مبحكمة  اخلرباء  �شوؤون  باإدارة  الجتماعات  بقاعة  وذلك 

بالطابق الأول - فاك�س : 2997739 4 971   هاتف : 2997711 4 971    
اخلبري/ اليازية خليفة  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
يف الدعوى  رقم  2018/124 نزاع تعيني خربة عقاري 

املتنازع �شدها الثانية : باز اخلليج لإدارة العقارات - ذ م م 
العنوان : 

 - - اخلربة  اثبات حالة  نزاع  باإحالة  للمنازعات  الودية  الت�شوية  قرار مركز  بناء على 
اىل اخلبري العقاري املخت�س �شاحب الدور يف اجلدول ، يرجى من الطراف املذكورة 
احل�شور لجتماع اخلربة يوم الثالثاء املوافق 2018/11/27 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا 
التنمية  دائرة   -  B املبنى   - الثاين  الطابق   -  4 رقم  الجتماعات  غرفة  يف   )12.00(
مبذكرة  اخلبري  تزويد  يرجى  ال�شاعة.    دوار  بجانب   - العمال  قرية   - القت�شادية 

�شارحة مع حافظة م�شتندات ، بالإ�شافة اىل عقد البيع وما يفيد ال�شداد.   
 اخلبري املهند�ص / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  تقدم ايل   
الت�شديق على  الإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�شية  الهوتي  م��راد  ن��ور حممد  ال�شيد/ 
العجائب  التجاري  ال���ش��م  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر 
لتجارة الطيور ، ن�شاط الرخ�شة جتارة طيور الزينة ، ذبح وبيع الطيور والدواجن 
رقم  رخ�شة جت��اري��ة  خ��ورف��ك��ان  يف   القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ،
603015 ال�شادر بتاريخ 2009/11/12 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل 
ال�شيد/ ابول كا�شيم ابول ب�شر ، اجلن�شية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/702  جتاري كلي                              
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-���ش��اي��ك م��وت��ور م��ي��دل اي�����ش��ت )م م ح(  جم��ه��ويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/جمموعة اخلليفة عبداملح�شن حممد ال�شيف  قد اقام 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى 
بتاريخ  2018/11/19  احلكم التمهيدي التايل / حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
الثبات  بكافة طرق  املدعية  تثبت  لكي  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  يف 
وجددت  ان  ا�شرار  بها  احلق  قد  عليها  املدعي  خطاأ  ان  ال�شهود  �شهادة  ومنها 
وقدر التعوي�س اجلابر لها وعلى ان يكون التحقيق وفق منطوق احلكم ال�شادر 
بتلك اجلل�شة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/12/6  

Ch2.E.21 ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2569 مدين جزئي 

اىل املدعي عليه /1- ارم��ن العاملية - م م ح  جمهول حمل الق��ام��ة  مبا ان املدعي/ امريكان 
ليف ان�شورن�س كومباين )فرع دبي(  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة 
الدور  �شاحب  التاأميني  اخلبري  بندب   : التايل  التمهيدي  احلكم    2018/1/14 بتاريخ  حكمت 
يقدم  ان  ع�شى  وم��ا  فيها  املقدمة  وم�شتنداتها  الدعوى  اوراق  على  الط��الع  بعد  مهمته  تكون 
له من اخل�شوم ، والطالع على الدفاتر وامل�شتندات املتعلقة مبو�شوع التداعي واإرف��اق �شورة 
مما ت�شتند اليه منها اخلربة يف نتيجتها النهائية ، وللخبري يف �شبيل اداء مهمته �شوؤال طريف 
اخل�شومة و�شوؤال �شهودهما ومن يري لزوما ل�شماع اقواله بغري حلف يني وكذلك النتقال 
اىل اية جهة حكومية او غري حكومية لالطالع على اية اوراق او م�شتندات يرى لزوما اطالعه 
بخزينة  �شدادها  املدعية  والزمت  اتعابه  ذمة  على  دره��م   3000 مبلغ  له  ق��درت  واملحكمة  عليها 
املحكمة وحددت جل�شة 2018/11/19 لنظر الدعوى.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء  

.Ch2.D.17 املوافق 2018/12/5  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2010/38   تنفيذ عقاري   
القامة  حم��ل  جمهول  ميخائيل  �شده/1-ديني�شوف  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ا�شخط احمد اليا�شوف قررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ )2018/11/13( اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به 
بيع  التبليغ وال  تاريخ  �شهر من  وق��دره )1348911( دره��م خالل 
العقار : مبنطقة نخلة جمريا رقم الر�س 1123 ا�شم املبنى جا�س 
فلقة رقم الوحدة 211 والعائد لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات 

ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/440 جتاري كلي - دبي 
املدعي عليه الأول : ح�شان البحر للتجارة العامة - �س ذ م م 

املدعي عليه الثاين : حممد �شاه عامل احمد ح�شني يف الدعوى املذكورة اعاله. 
بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة الكلية التجارية الرابعة رقم 36 ، بندبي خبريا 
م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من / بنك  الإحتاد الوطني �س.م.ع )املدعي( 
�شدكم - وعليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة اخلربة او وكيال معتمدا يثلكم وتقدمي ما 
لديكم من م�شتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم اخلمي�س املوافق  2018/11/29 يف متام 
ال�شاعة 12.30 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري/ عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - 
ديرة - �شارع بني يا�س - بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 

0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/11851  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  الداخلي  اىل املدعي عليه / 1-�شتايل ميكرز للت�شميم 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /�شيد علي حممود كيالين ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 )11842( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
الحد  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB187298273AE:ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2018/12/9 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/11887  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ت��دم��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  ع��ب��دال��روؤوف  عبدالغفور  �شربي  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17600( 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق   mb187076366ae:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.4:بالقاعة ���س   10.00 ال�شاعة   2018/12/9
باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3145  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ح�شام احمد العبا�شي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/في�شل عبدالرحمن ح�شني �شلبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة يف وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق:2018/12/4 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  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�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3021  مدين جزئي

م��وؤي��د ح�شني ف�شل   -2 ع��ب��دال��ق��ادر  1-ع��ب��دال��ق��ادر حممد  امل��دع��ي عليه /  اىل 
ال�شيد الف�شل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /عادل احمد �شاتي احمد 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد  ع��ب��دال��رزاق  ويثله:را�شد 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )60.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الرب���ع���اء امل������واف������ق:2018/11/28 
اأو من  ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  يثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/838  مدين جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  كونحمد  ميتال  بوتو�شريمال  ب�شري  عليه/1-  املدعي  اىل 
نعلنكم  تهلك  حممد  عبدالرزاق  ويثله:را�شد  الوحيد  عبد  وحيد  املدعي/حميد  ان 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/8/1  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  الوحيد  عبد  وحيد  ل�شالح/حميد 
�شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )200000( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليه 
مبلغ  اي�شا  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  ال��زام��ه  وك��ذا  يف:2016/11/9  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
)100000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق:2018/1/9 
وخم�شمائة  امل�شاريف  والزمته  به  املق�شي  املبلغ  تتجاوز  ال  على  ال�شداد  متام  وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/5193  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- مل��ي��زون م��ون��دي��ال ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
ب��ا���ش��ا ج��ن��ي��د با�شا  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ي��الين  الق����ام����ة مب���ا ان ط���ال���ب 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  تهلك   ويثله:را�شد عبدالرزاق حممد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)233852( 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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/5521  تنفيذ عمايل 

دبي(  )فعر  ليمتد  ج��روب  بروكيورمنت  اوبتيمام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
)حاليا( او بي ا�س جروب ليمتد فرع دبي )�شابقا( جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مارك ماثيو فاديل ويثله:علي ا�شماعيل ابراهيم 
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  اجل��رم��ن  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )563074( 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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4118 تنفيذ جتاري
حمل  جمهويل  �شينغ   امريتبال  �شينغ  ج�شميت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ويثله:علي  م�شم�س  مو�شى  التنفيذ/رم�شان  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي  حممد  ابراهيم 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )203143( درهم اىل طالب 
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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4173 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ايفلني كروز اوبري  جمهول حمل القامة مبا ان 
�س.م.ع ويثله:عبداهلل حمد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل 
 )12837.25( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4182 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- قائد احمد حممد احليدري  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع ويثله:عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )31465.51( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1420 تنفيذ مدين
حمل  جمهويل  ال�شوري   حممد  �شقر  حممد  نبيل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
املحاميان/ يثلها  للمحاماة  التنفيذ/الكميتي  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبداحلميد علي حميد الكميتي ويثله:عبداحلميد علي حميد الكميتي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12719( 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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/1852 تنفيذ مدين

�شامل مطر  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �شده/1- عبداهلل عمر  اىل 
علي  املحاميان/عبداحلميد  يثلها  للمحاماة  التنفيذ/الكميتي  طالب  ان 
عليك  اأق��ام  قد  الكميتي  حميد  علي  ويثله:عبداحلميد  الكميتي  حميد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)12351( 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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1507  ا�ستئناف جتاري    
م�شوؤولية  )ذات  امل��ط��اب��ع  خل��دم��ات  اخل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة   -1 ���ش��ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
م�����ش��وؤول��ي��ة حم���دودة(  )ذات  ال��ك��ت��ب  لتجليد  م��ون��دو  ال  ���ش��رك��ة   -2 حم�����دودة( 
حمل  جمهول  حم���دودة(  م�شوؤولية  )ذات  والن�شر  للطباعة  تت�شي  �شركة   -3
فرن�شا ويثله:ح�شني علي عبدالرحمن  بنك  بلوم   / امل�شتاأنف  ان  القامة مبا 
جتاري   2017/1386 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  لوتاه  
ب��ت��اري��خ:2018/7/3 وح��ددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2018/12/10  كلي 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من يثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1507  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة مطبعة غدير ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عبدالرحمن  علي  ويثله:ح�شني  فرن�شا  بنك  بلوم   / امل�شتاأنف  ان  مبا 
 2017/1386 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  ل��وت��اه  
جت��اري كلي ب��ت��اري��خ:2018/7/3 وح��ددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 
2018/12/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  يثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1749  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ح�شن بن عي�شى بن عي�شى املال ب�شفته �شريكا جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / جمموعة �شارة القاب�شة ذ.م.م )فرع دبي( 
القرار/  ا�شتاأنف  قد  احلمادي   احمد  اأبوبكر  حممد  ويثله:عبداللطيف 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/1185 جتاري كلي بتاريخ:2018/7/30 
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2018/12/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من يثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2018/101  تظلم مدين
اىل املتظلم �شده / 1-احمد عبداهلل حممود عبداللطيف جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم /احمد طالب م�شطفى عابد ويثله:عادل عبداهلل خمي�س املعمري 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر 
على عري�شة رقم 530/2018 مدين والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2018/11/27 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7445 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : ناهيد �شليم حممد �شليم - اجلن�شية / باك�شتان     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )52352( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
-ف�شي(  باجريو/ا�شتي�شن  )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة   )2011/E/دبي )40131/خ�شو�شي  رقم 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7463 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : ريحان منري كوتي�شوار  - اجلن�شية / الهند     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )25036( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
رقم  - ف�شي(  / �شالون  �شينرا  )ني�شان  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ 
)23472/خ�شو�شي دبي/M/2014( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7452 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كومبيك�س انرنا�شيونال لوجي�شتيك�س - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )41791.75( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )فولك�س واجن تران�شبور 
/ فان - ابي�س( رقم )95620/خ�شو�شي دبي/N/2013( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7456 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : علياء حممد ابراهيم حممد عي�شى - اجلن�شية / الإمارات     
املر�شد بذمته  �شداد مبلغ وقدره )91639.6( درهم  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
 /  E300 )مر�شيد�س  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
قبل  ل�شاحلكم من  املمولة   )2013/D/دبي )5512/خ�شو�شي  رقم  -ابي�س(  �شالون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7450 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : هايدي �شالي�س بانريجو - اجلن�شية / الفلبني    
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )17364.63( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
ال�شيارة )ني�شان تيدا / هات�شباك - ابي�س(  املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية لبيع 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة   )2012/P/دبي )12389/خ�شو�شي  رقم 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7465 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : لوفينا جولب مالكاين - اجلن�شية : الهند     
املر�شد بذمته  �شداد مبلغ وقدره )74339.4( درهم  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان باثفيندر - ا�شتي�شن- ابي�س 
لوؤلوؤي( رقم )86259/خ�شو�شي دبي/P/2014( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7454 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كومبيك�س انرنا�شيونال لوجي�شتيك�س - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )46217.12( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا ياري�س / هات�شباك - ابي�س 
لوؤلوؤي( رقم )52807/خ�شو�شي دبي/H/2014( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7459 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : ايلي منر زياده - اجلن�شية / لبنان     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )25739.81( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
 / لن�شر  )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
�شالون -رمادي( رقم )96818/خ�شو�شي دبي/Q/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7446 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : احمد ا�شماعيل حممد �شالح مر�شي علي - اجلن�شية / م�شر     
بذمته  املر�شد  دره��م   )37866( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )مازدا 3 /هات�شباك -ر�شا�شي( رقم 
)75894/خ�شو�شي دبي/Q/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7464 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : ماكرين بريل بامينتوان اوكامبو - اجلن�شية / الفلبني     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38786.97( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )هيونداي اأي 20/هات�شباك - رمادي( 
املنذر مع حفظ  رقم )45339/خ�شو�شي دبي/O/2014( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7453 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كومبيك�س انرنا�شيونال لوجي�شتيك�س �س ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38941.47( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
ابي�س  ال�شيارة )تويوتا ياري�س/هات�شباك -  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات 
لوؤلوؤي( رقم )25964/خ�شو�شي دبي/G/2012( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7457 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : �شاين ويف تكنولوجيز - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )126947.57( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا لند كروزر / ا�شتي�شن -ا�شود( 
املنذر مع حفظ  رقم )20316/خ�شو�شي دبي/Q/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7451 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كومبيك�س انرنا�شيونال لوجي�شتيك�س - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات    
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )40485.13( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا ياري�س/هات�شباك-
قبل  ل�شاحلكم من  املمولة   )2012/M/دبي )36558/خ�شو�شي  رقم  لوؤلوؤي(  ابي�س 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7466 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : ت�شالنجر لتاأجري ال�شيارات �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )33475.58( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )هيونداي اك�شنت / �شالون -احمر( 
رقم )83673/خ�شو�شي دبي/M/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7455 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كومبيك�س انرنا�شيونال لوجي�شتيك�س - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )42114( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا ياري�س / هات�شباك - ابي�س( رقم 
)87961/خ�شو�شي دبي/O/2013( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7461 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : لينك واي لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )28411( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الج��راءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان ميكرا / هات�شباك - ابي�س( رقم 
)79630/خ�شو�شي دبي/Q/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7467 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي
املنذر اليه : �شندان�س للتعهدات ، اجلن�شية : الإمارات 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )48546( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )فورد ايكو �شبورت / ا�شتي�شن - ا�شود( رقم 
)73271/خ�شو�شي دبي/N/2014( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7472 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : عامر الدين �شيد نور الدين �شيد ، اجلن�شية / الهند     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )35924.27( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )دودج ت�شارجر /�شالون - 
ا�شود ف�شي( رقم )16670/خ�شو�شي دبي/G/2013( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7470 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : �شيمنا �شريجيت - اجلن�شية / الهند     
بذمته  املر�شد  دره��م   )1210.7( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )هوندا اكورد / �شالون -ابي�س( رقم 
)38620/خ�شو�شي دبي/N/2009( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7474 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : مرييلي اجويالر ماركويز - اجلن�شية / الفلبني     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )18779.27( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
م��رياج/ )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 

من  ل�شاحلكم  املمولة   )2014/C/دبي )35257/خ�شو�شي  رقم  -رم��ادي(  هات�شباك 
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7468 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : فيكرام كي�شاف ديك�شيت كي�شاف فينايا - اجلن�شية / الهند     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )31301.64( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )بيجو 508 / �شالون - ف�شي( رقم 
)70641/خ�شو�شي دبي/O/2013( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7473 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : احمد جالل معروف العبود - اجلن�شية / �شوريا     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )17492.24( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
 / لن�شر  )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة   )2014/P/دبي )52050/خ�شو�شي  رقم  -ا�شود(  �شالون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7471 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كاماكهيا نارايان دهاناجناي باتاك - اجلن�شية / الهند     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )43932.18( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان التيما 205/�شالون -ا�شود( 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�شاحلكم من قبل   )2012/G/رقم )33274/خ�شو�شي دبي

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7476 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي
املنذر اليه : �شاه حممد يون�س - اجلن�شية : الهند     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )84488.75( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا برادو / ا�شتي�شن -ا�شود( رقم 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة   )2014/N/دبي )2085/خ�شو�شي 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»مالية الوطني الحتادي« ت�ستكمل مناق�سة م�سروع قانون 
ب�ساأن ربط امليزانية العامة عن ال�سنة املالية 2019

•• دبي -وام:

ا�شتكملت جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية وال�شناعية باملجل�س الوطني 
العامة يف  الأم��ان��ة  ام�س، مبقر  ال��ذي عقدته  الحت��ادي خ��الل اجتماعها، 
دبي، برئا�شة �شعادة ماجد حمد ال�شام�شي رئي�س اللجنة، مناق�شة م�شروع 
اجلهات  وميزانيات  لالحتاد  العامة  امليزانية  رب��ط  ب�شاأن  احت��ادي  قانون 
الحتادية امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2019، وذلك بح�شور ممثلي 

وزارة املالية.
ح�شر الجتماع �شعادة كل من : �شامل عبداهلل حمد را�شد ال�شام�شي مقرر 
واأحمد  الزعابي،  عبداهلل  وعبدالعزيز  املطوع،  عبداهلل  �شعيد  ود.  اللجنة، 
تراأ�س  فيما  غليطة،  بن  اأحمد  وم���روان  النعيمي،  دروي�����س  حممد  يو�شف 
وفد وزارة املالية �شعادة �شعيد را�شد اليتيم الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املوارد 

املالية.
وقال �شعادة ماجد حمد ال�شام�شي، اإن اللجنة ناق�شت بنود م�شروع القانون، 
مع ممثلي وزارة املالية، ومت تبادل الراأي يف املالحظات التي و�شعتها اللجنة 
ا�شتعرا�س  ومت  القانون،  مل�شروع  مناق�شتها  خالل  املا�شية  اجتماعاتها  يف 

اإجراءات اعداد امليزانية.
القانون  م�شروع  مناق�شة  ا�شتكمال  بعد  اللجنة  اأن  اإىل  ال�شام�شي  ولفت 
اللجنة  اجتماعات  يف  واعتماده  ملناق�شته  النهائي  تقريرها  باإعداد  وجهت 

القادمة متهيدا لرفعه على املجل�س ملناق�شته واعتماد م�شروع القانون.
ونوه اإىل اأن اللجنة نظرت اأي�شا خالل اجتماعها ام�س، يف تقريرها ب�شاأن 
مو�شوع التناف�شية والح�شاء الذي اأحاله املجل�س خالل اجلل�شة ال�شابقة 

للجنة.
واأكد حر�س املجل�س الوطني الحتادي على مناق�شة اأكرب قدر من الق�شايا 
تنفيذا لالأهداف واملبادرات التي تت�شمنها اخلطة ال�شراتيجية الربملانية 
اأداء  اأف�شل  تقدمي  ت�شتهدف  التي  2016-2021م،  لالأعوام  للمجل�س 
والرقابية  الت�شريعية  لخت�شا�شاته  املجل�س  ممار�شة  اإط���ار  يف  ب��رمل��اين 
وذلك متا�شياً مع توجهات وتطلعات القيادة الر�شيدة، وروؤيتها امل�شتقبلية 
املواطنني،  اإ�شعاد  اإىل  ت�شعى  التي  املقبلة،  ال�شنوات  وا�شراتيجيتها خالل 

وحتقيق اأعلى املراكز واملوؤ�شرات التناف�شية العاملية.

طرق دبي تفوز بجائزتني �سرق 
اأو�سطيتني للتميز يف اإ�سعاد املتعاملني

•• دبي-وام:

يف  اأو�شطيتني  ���ش��رق  بجائزتني  دب��ي  يف  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  ف���ازت 
جمال التمّيز يف اإ�شعاد املتعاملني خالل املوؤمتر الأمريكي لأ�شبوع جتربة 
و�شط  �شي  بي  كيو  اآي  �شركة  نّظمته  ال��ذي  الأو���ش��ط  ال�شرق  املتعاملني يف 
م�شاركة العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة من عدد من دول العامل 
اأف�شل  الهيئة اجلائزتني عن فئة  ونالت  الأعمال.  ومن خمتلف قطاعات 
قائد اإدارة التغيري يف جتربة املتعاملني وفئة ال�شتخدام الأمثل للتقنيات 

من اأجل املتعاملني.
واأعرب �شعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف الهيئة 
عن �شروره واعتزازه بهذا الفوز خالل اهدائه اجلائزتني من ِقَبِل يو�شف 
واأحمد  املوؤ�ش�شي  الإداري  الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الر�شا 
اأن  ..موؤكدا  الهيئة  يف  املتعاملني  لإ�شعاد  التنفيذي  الإدارة  مدير  حمبوب 
املتعاملني  ور�شا  باإ�شعاد  للو�شول  الهيئة  �شعي  تعك�شان  اجلائزتني  هاتني 
املهمة  ال�شراتيجية  ال��غ��اي��ات  اإح���دى  م��ا يثل  وه��و  امل��ع��دلت  اأع��ل��ى  اإىل 
وهي اإ�شعاد النا�س ..م�شددا على بذل املزيد من اجلهد للحفاظ على هذا 

امل�شتوى الراقي من الأداء.
الهيئة على هذه  و�شعادته حل�شول  �شروره  بالغ  اأحمد حمبوب عن  وعرّب 
اجلائزة القّيمة التي تمُعَتربمُ تتويجا للجهود احلثيثة التي تبذلها اجلهات 
املعنية يف الهيئة يف �شبيل تو�شيع وتعزيز قطاع املوا�شالت العامة والبنية 
التحتية لتقنية نظم املعلومات اجلغرافية التي تلعب دورا اأ�شا�شيا وحا�شما 
يف اإ�شعاد النا�س من خالل تعزيز اخلدمات املقدمة يف هذا القطاع للجمهور 

من خمتلف �شرائح املجتمع.

م�سرف الهلل يطلق
 فرع الرب�ساء مول

•• اأبوظبي-الفجر: 

حفل  يف  بدبي،  يف  م��ول  الرب�شاء  يف  اجلديد  فرعه  الهالل  م�شرف  اأطلق 
األيك�س كويلو،  افتتاح ر�شمي ح�شرته الإدارة العليا للم�شرف مبا يف ذلك 

الرئي�س التنفيذي.
املتمثل  بهدفه  الهالل  “يلتزم م�شرف  ال�شيد كويلو:  قال  وخالل احلفل 
تزويدهم  خالل  من  متعامليه،  اإىل  خدماته  وتقريب  ح�شوره  تو�شيع  يف 
بخيارات اأكرث للخدمات امل�شرفية ال�شريعة والفعالة واملوثوقة، على مدار 
فرعنا  افتتاح  واإن  املبتكرة.  املنتجات  م��ن  وا�شعة  جمموعة  م��ع  ال�شاعة، 
و�شولهم  وي�شهل  متعاملينا  اإىل  اأق��رب  يجعلنا  م��ول  الرب�شاء  يف  اجلديد 
معايري  اأعلى  �شمان  مع  املتنوعة  امل�شرفية  املتطلبات  ويلبي  خلدماتنا، 

اجلودة«.

موؤمتر ومعر�ص »بريك بلك ال�سرق الأو�سط 2019« يعزز قطاع نقل الب�سائع ال�سائبة
•• دبي -الفجر: 

ي�شتعد “موؤمتر ومعر�س بريك بلك ال�شرق 
دبي،  يف  الرابعة  دورت��ه  لإط��الق  الأو�شط” 
فرباير   12 اإىل   11 ب���ني  م���ا  ال���ف���رة  يف 
العاملي.  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف   ،2019
ومتخذي  اخل������رباء  ك���ب���ار  ���ش��ي��ج��م��ع  ح��ي��ث 
ال��ع��امل. ويعترب  اأن��ح��اء  ال��ق��رار م��ن جميع 
هذا احلدث ال�شنوي من�شة تفاعلية �شاملة 
ل��ل��ق��اء وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات م���ا ب���ني �شركات 
وخرباء  ال��ب��ح��ري  النقل  وو���ش��ط��اء  ال�شحن 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الثقيلة،  وامل��ع��دات  الآلت  نقل 
الفر�س  ب�شاأن  م�شتفي�شة  مناق�شات  اإج��راء 
ال�شحن  ق��ط��اع  ت���واج���ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
الأفكار  وتبادل  الإقليمية،  وامل�شاريع  العاملي 
املبتكرة. ويحظى هذا احلدث برعاية معايل 
وزير  ال��ن��ع��ي��م��ي،  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
الإم����ارات  دول���ة  يف  التحتية  البنية  تطوير 
العربية املتحدة ورئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
والبحرية،  الربية  للموا�شالت  الحت��ادي��ة 
وا���ش��ت�����ش��اف��ة م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، اجلهة 
الرائدة يف ت�شغيل املوانئ وحمطات ال�شحن 
اأهمية  ه����ذا احل����دث  ال��ب��ح��ري��ة. وي��ك��ت�����ش��ب 
 2020 اإك�شبو  معر�س  اق��راب  مع  كبرية 
الب�شائع  نقل  خدمات  على  الطلب  وزي���ادة 
وبهذه  ب��امل�����ش��اري��ع.  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��ح��ن��ات 
املنا�شبة قال معايل الدكتور عبداهلل بلحيف 
يف  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي، 
امل��ت��ح��دة ورئي�س  ال��ع��رب��ي��ة  دول����ة الإم������ارات 
اإدارة الهيئة الحتادية للموا�شالت  جمل�س 
موؤمتر  تنظيم  “يتم  وال��ب��ح��ري��ة:  ال��ربي��ة 
ومعر�س بريك بلك حول العامل يف العديد 
يتم  التي  ن�شخته  تعترب  ولكن  ال���دول،  م��ن 
ا�شتثنائية؛  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  تنظيمها 
ق��ب��ل اجلهات  م���ن  ك��ب��ري  ب���دع���م  اإذ حت��ظ��ى 
احلكومية وال�شركات الدولية، وتاأتي يف وقت 
غاية يف الأهمية بالن�شبة لل�شناعة البحرية، 
ونعتقد اأن هذا احلدث �شيكون له دور كبري 
يف ت�����ش��ك��ي��ل م�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ق���ط���اع م���ن خالل 
اأو�شح  ال��ق��ّي��م��ة«. م��ن جهته  ت��ب��ادل الأف��ك��ار 
املهند�س اأحمد اخلوري، املدير العام للهيئة 
والبحرية،  الربية  للموا�شالت  الحت��ادي��ة 
قائاًل “ي�شاهم موؤمتر ومعر�س بريك بلك 
لتحقيق  ج��ه��ودن��ا  بتقوية  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
روؤية الإمارات 2021؛ من خالل ا�شتثمار 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن  ال��ف��ر���س 
املتطورة يف جمال النقل الربي والبحري يف 
“حتتل  واأ�شاف اخلوري:  الإمارات”.  دولة 
�شمن  ومتقدمة  متميزة  مرتبة  الإم����ارات 
اأف�شل ع�شرين دولة بالن�شبة حلركة موانئ 
يقع يف  رئي�شاً  احلاويات، حيث متثل مركزاً 
الظفر  من  مكنها  ما  العربي؛  اخلليج  قلب 

اإج��م��ايل حركة احلاويات  م��ن  ب��اأك��رب ح�شة 
املائة.  يف   60 بن�شبة  املنطقة  وال�شحنات يف 
الأعمال  ملمار�شة  �شركات  جذب  اإىل  اإ�شافة 
فيها من اأك��رث من 52 دول��ة. لذلك يعترب 
موؤمتر ومعر�س بريك بلك ال�شرق الأو�شط 
الذي يتم تنظيمه لأول مرة يف دبي من�شة 
مثالية للركيز على تطوير البنية التحتية، 
العاملي،  ال�شحن  وامل�شاريع الكربى يف قطاع 
متطلبات  ملناق�شة  مم��ي��زة  حم��ط��ة  وك��ذل��ك 

التوافق مع املعايري الدولية لل�شناعة«.

الإمارات كمركز 
بحري عاملي ومتطور

ال�شام�شي،  جمعة  حممد  الكابنت  واأو���ش��ح 
قائاًل:  اأبوظبي،  ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س 
بريك  وم��ع��ر���س  م��وؤمت��ر  ا�شت�شافة  “تاأتي 
وق��ت مهم يف ظل  الأو���ش��ط يف  ال�شرق  بلك 
التوقعات التي ت�شري اإىل منو قطاع ال�شحن 
على  الطلب  وت��زاي��د  كبري  ب�شكل  ال��ب��ح��ري 

املقبلة  ال���ف���رة  ال��ب��ح��ري��ة خ����الل  ال���ت���ج���ارة 
التي  ال��ك��ب��رية  امل�����ش��اري��ع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
ي���ج���ري ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���امل���ن���ط���ق���ة.«  واأ�����ش����اف 
البحرية  التجارة  لكون  “نظراً  ال�شام�شي: 
اإجمايل  م��ن  ت��ق��ري��ب��اً   %90 ع��ل��ى  ت�شتحوذ 
التجارة العاملية، يحتاج هذه القطاع احليوي 
اإىل املزيد من ال�شتثمارات لتوفري احللول 
املبتكرة والتقنيات احلديثة واملتطورة بهدف 
اأكرث  تعزيز كفاءة اخلدمات وتقدمي حلول 
�شال�شة واأماناً واأ�شرع خلدمة عمالء القطاع 
يثل  هنا،  من  ال�شحن.  وخطوط  البحري 
هذا احلدث من�شة مهمة لإلقاء ال�شوء على 
ال�شحن  يواجها قطاع  التي  التحديات  اأب��رز 
وال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة وا���ش��ت�����ش��راف  الفر�س 

اجلديدة«. 

من�صة فعالة لبحث الق�صايا الرئي�صة 
لل�صناعة البحرية

يغطي  موؤمتر ومعر�س بريك بلك ال�شرق 

الأو������ش�����ط ب����دورت����ه ال���راب���ع���ة ال���ع���دي���د من 
التحديات  وي�شتعر�س  الرئي�شة  املو�شوعات 
ال�����ش��ح��ن، وفر�س  ي��واج��ه��ه��ا وك�����الء  ال���ت���ي 
التمويل واإدارة خماطر القطاع وامل�شروعات 

املرتبطة به..
املتعلقة  الق�شايا  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ي���ن���ط���وي قطاع  ال����ت����ي  امل���خ���اط���ر  ب��ت��ح��م��ل 

ال�شحن.
 و�شيتم تخ�شي�س جل�شات حول التنّوع الذي 
العربية  اململكة  يف  ال�شحن  ���ش��وق  ت�شهده 
البنية  م�شاريع  اأو���ش��اع  وكذلك  ال�شعودية، 
التحتية فيها، مع الركيز على الإ�شالحات 
�شمن  اململكة  يف  حالياً  تنفيذها  يتم  التي 

روؤية 2030.
ال�شناعة  رواد  مب�شاركة  املوؤمتر  يهتم  كما   
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  م����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ني 
ر�شائلهم  اإي�����ش��ال  ي�شمن  مب��ا  واخل���ا����س؛ 
ل�����ش��ن��اع ال���ق���رار واأخ�����ذ م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م بعني 

العتبار لتنفيذ اإجراءات فعالة جتاهها.

الت�شويقي  املدير  م��ريي��دث،  ليزيل  وقالت   
والإع�����الم�����ي مل��ع��ر���س ب���ري���ك ب���ل���ك: “بعد 
ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ري ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال������دورات 
نتطلع جلعل  املوؤمتر،  املعر�س  ال�شابقة من 
الدورة اجلديدة اأكرث جناحاً، حيث �شيجري 
املجال  لفتح  اأو�شع،  ب�شكل  املناق�شات  تنظيم 
اأم�����ام ا���ش��ت��ك�����ش��اف وت��ط��وي��ر ال��ف��ر���س. وقد 
والقراحات  املالحظات  من  الكثري  تلقينا 
وم�شت�شارينا،  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م���ن  الإي���ج���اب���ي���ة 
و���ش��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��م��ان اأن ت��ط��وي��ر ال����دورة 
لأ�شحاب  تفاعلية  من�شة  لت�شبح  القادمة 

العالقة والالعبني الرئي�شني«.
ملعر�س  التجاري  املدير  بالمري،  بن  واأب���رز 
وموؤمتر بريك بلك ال�شرق الأو�شط، اأهمية 

احلدث قائاًل:
ال�شرق  بلك  بريك  وموؤمتر  معر�س  “يعد   
اإذ ي���ربز ف��ي��ه اأهم  الأو����ش���ط ح��دث��اً مم���ي���زاً، 
اللوج�شتية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  ال��الع��ب��ني 
ال���ك���ربى، م���ا ي��ن��ح��ه��م من�شة  وامل�������ش���اري���ع 

لتبادل الأفكار ب�شكل هادف.
 ل��ق��د ح��ق��ق��ن��ا جن���اح���اً ك���ب���رياً يف ال������دورات 
ال�شابقة ونتطلع اإىل اأن تكزن الدورة الرابعة 
بامل�شاريع  الرتقاء  يف  لت�شاهم  جناحاً  اأك��رث 
على  ال�شوء  وت�شلط  املنطقة،  يف  الرئي�شة 
اأج������ل حتقيق  امل�����ب�����ادرات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م����ن 

التطوير والتقدم ب�شكل متوا�شل«.
ويعقد هذا احلدث املميز برعاية هامة من 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  اأه���م  م��ن  جم��م��وع��ة 
الرائدة يف �شناعة ال�شحن والنقل البحري، 
وموانئ  اهلل،  ع��ب��د  امل��ل��ك  م��ي��ن��اء  بينهم  م��ن 
بحري  و�شركة  اأجيليتي،  و�شركة  ظبي،  اأب��و 
للخدمات اللوج�شتية، و�شركة “كي دي األ” 
للخدمات اللوج�شتية، و�شركة ميكو، وكذلك 

�شركة كو�شكو لل�شحن، وميناء �شاللة. 

»كلية اأبوغزاله اجلامعية للبتكار« تنظم معر�سها الأول للروبوت 2018

توقعات بارتفاع ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر اإىل 50 مليار درهم 2020

•• عمان –الفجر: 

رع����ى ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ط����الل اأب���وغ���زال���ه 
الذي   2018 ل��ل��روب��وت  الأردين  امل��ع��ر���س 
اجلامعية  اأب���وغ���زال���ه  ط���الل  ك��ل��ي��ة  نظمته 
العربية  اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لالبتكار 

للروبوت كاأول معر�س لها. 
�شعادة  اهتمام  من  انطالقا  املعر�س  وياأتي 
الدكتور طالل اأبوغزاله بالبتكار والبداع 
ابتكارات  ل��ع��ر���س  ع��ل��م��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ل��ي��ك��ون 
ال��ط��ل��ب��ة الأردن����ي����ني يف جمال  واإب�����داع�����ات 

�شناعة الروبوتات. 
وخ������الل امل���ع���ر����س وج�����ه ال���دك���ت���ور طالل 
اجلمعية  لرئي�س  اجلزيل  ال�شكر  اأبوغزاله 
العربية للروبوت يف الأردن وال�شرق الأو�شط 
ال�شيد ا�شماعل يا�شني الذي اعتربه �شاحب 
الف�شل لتاحته فر�شة جميع هذه النخبة 

من املبتكرين واملبدعني.
باإبداعات  ف��خ��ره  ع���ن  اأب���وغ���زال���ه  واأع������رب 
امل�����ش��ارك��ني م��ن ال�����ش��ب��اب وال��ط��ل��ب��ة بالرغم 
يقارب  ما  اأن  اإىل  م�شريا  �شنهم،  �شغر  من 
ثلث �شكان الأردن من الأطفال، ويف الواقع 
وحث  م�شتقبلنا،  م��ن   100% يثلون  ه��م 
البتكار  اأطفالهم على  تربية  الأمهات على 

والإبداع املعريف. 
بالطاقات  وث���ق���ت���ه  اع�����ت�����زازه  اإىل  واأ������ش�����ار 

الإبداعية، خا�شة واأن جاللة امللك عبداهلل 
ال�شتثمار  اأهمية  على  دوم���ا  ي��رك��ز  ال��ث��اين 
اإىل جمتمع  والتحول  ب��الإب��داع والخ���راع 
معريف، لفتا اإىل اأن املعرو�شات جن�شد اإرادة 

جاللة امللك. 
اأن حل م�شكلة اقت�شاد  اأبوغزاله على  واأكد 
الأم������ة وزي�������ادة ث���روت���ه���ا ويف ال���وق���ت ذات���ه 
واملخدرات  العنف  من  خ��اٍل  جمتمع  اإي��ج��اد 
والظواهر ال�شلبية يكون من خالل الإبداع 
والخراع، م�شريا اإىل اأن الإدمان احلقيقي 
اإدم���ان الخراع  به هو  وامل��رغ��وب  ال�شحي 
اإيجاد  اإىل  املعرفة والبتكار.  ودعا  واإدم��ان 
ب�شناعة  ��ع��ن��ى  تمُ الأردن،  يف  �شناعة  غ��رف��ة 
بالتعاون  ال��روب��وت��ات،  وخا�شة  الب��ت��ك��ارات 
ال�شناعة،  ل��ه��ذه  مت��وي��ل��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 

وحتويلها ملنتج جتاري قابل للبيع. 
يا�شني  ا�شماعيل  ال�شيد  وج���ه  ج��ان��ب��ه  م��ن 
رئي�س اجلمعية العربية للروبوت يف الأردن 
الدكتور  ل�شعادة  ال�شكر  الأو���ش��ط  وال�شرق 
ط���الل اأب���وغ���زال���ه ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م���ن اأجل 
ي��ع��د م���ن املعار�س  ال����ذي  امل��ع��ر���س  اإجن�����اح 
الأ�شا�شية والهامة يف الوقت الراهن والتي 

يعتمد امل�شتقبل على هذه البتكارات. 
اأبوغزاله  ط���الل  كلية  عميد  رح��ب��ت  فيما 
بني  منتهى  ال��دك��ت��ورة  لالبتكار  اجلامعية 
هاين بامل�شاركني والزوار مو�شحة اأن الكلية 

املخت�شة  الأردن  يف  نوعها  من  الأوىل  تعد 
تنمية  امل��ع��ل��وم��ات، ويف  وت��ق��ن��ي��ة  ب��الأع��م��ال 

الإبداع والبتكار. 
تنظيمه يف مقر  ال��ذي مت  املعر�س  وخ��الل 
اأب��وغ��زال��ه امل��ع��ريف، مت عر�س  ملتقى ط��الل 
عدد من الروبوتات التي اخرعها امل�شاركني 
حيث  الب�شرية،  احل��ي��اة  فكرتها  يف  وت��خ��دم 
املدار�س  م��ن  جمموعة  امل��ع��ر���س  يف  ���ش��ارك 
واجل��ام��ع��ات والأف�������راد، م��ن��ه��م ���ش��رك��ة زين 
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  وم��رك��ز  لالت�شالت، 
للت�شميم والتطوير، وجامعة الأمرية �شمية 
 ،)Pepper( ال��روب��وت  عن  للتكنولوجيا 
دون  ابتكاراتهم  عر�س  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن 

الدخول يف مرحلة التحكيم.
و�شاركت اجلامعة الها�شمية  بثالثة روبوتات 
 Security Risk Assessment for(
 Indoor/Robotic Platforms and
 Applications/Under Water

.)Remote Operated Vehicle
���ش��ارك��ت م��دار���س الر�شوان  امل��دار���س  وم��ن 
يف  املنثور  وال���در   ،)Salinity Bot( يف 
والع�شرية   ،)Robot in Education(
وفيالدلفيا   ،)Mechanical Arm( يف 
يف  ال��غ��د  وب���ن���اة   ،)Spider Robot( يف 
يف  ال��ي��وب��ي��ل  وم���دار����س   ،)Brainwave(
وت�شمن    .Paralyzed Robot((

امل���ع���ر����س جم���م���وع���ة من  امل���������ش����ارك����ون يف 
   STEAM م��ث��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل����راك����ز 
 Helping Autistic( يف   center
للتعليم  ي���وري���ك���ا  واأك����ادي����ي����ة   ،)Child
 Amphibious(يف ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي 
 AISAو  ،Robot Car(، AITECHS
 Interactive Robot for( يف  �شاركت 
الروبوت  اأم����ا   )Teaching Purpose
به  �شارك  فقد   )Auto Driving Car(
وال��روب��وت )BE-017( فقد  ب��راء ح��م��اده، 
اأما  امل��ن��ا���ش��رة،  ال�شيد ع��زال��دي��ن  ب��ه  ���ش��ارك 
الروبوت  مثل  فقد  العمري  اأو���س  الطالب 
والروبوت   ،)HA-First Aid Robot(
)Radar Robot( �شارك به الطلبة حازم 
ال��ع��ب��داهلل ورام�����ي ال���زب���ن وج���وزي���ف حلته 

وعبداهلل فقها.
اخلا�شة  الروبوتات  امل�شاركون  وا�شتعر�س 
ب��ه��م، وال��غ��اي��ة م���ن اخ���راع���ه���ا، ف��م��ن��ه��ا ما 
ما  ومنها  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�س  يخدم 
يخدم الأطفال، ومنها ما يعمل على اإخماد 
ا�شتعر�شوا  كما  الأث��ق��ال،  حمل  اأو  احلرائق 
اأبرزها  وال��ت��ي  واجهتهم،  التي  ال�شعوبات 
ع����دم ت���وف���ر ال��ق��ط��ع ال������الزم ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ع يف 
الأردن، وع���دم ت��وف��ر راأ����س امل���ال.  وك���ان قد 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  م��ن  ك��ل  املعر�س  زار 
ال�����ش��ي��د م��ه��ن��د �شحادة،  ال���ش��ت��ث��م��ار م��ع��ايل 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرته  ال����ذي  ق��ان��ون ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي  ع���زز 
الإمارات يف �شهر اأكتوبر املا�شي من تناف�شية الدولة 
ورف���ع م��ن ج��اذب��ي��ت��ه��ا جل��ه��ة ا���ش��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 

ال�شتثمارات خالل العامني القادمني.
الأجنبي  ال�شتثمار  اج��م��ايل  ارت��ف��اع  املنتظر  وم��ن 
50 مليار درهم خالل العام  املبا�شر يف الدولة اىل 
2020 وفقا لتقارير املوؤ�ش�شات العاملية املتخ�ش�شة 

ومن �شمنها “تريدينج اإكنوميك�س« .
وك��ان��ت قيمة ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة يف 

المارات بلغت نحو 33 مليار درهم يف العام 2017 
بنمو ن�شبته %10 مقارنة مع العام 2016، الأمر 
هذا  ملوؤ�شر  ال�شاعد  النهج  ا�شتمرار  يعك�س  ال���ذي 
النوع من ال�شتثمارات من جهة وير�شخ من مكانة 

الدولة عامليا واإقليميا يف هذا املجال.
والأوىل  13 عاملياً  ال  وتتبواأ دول��ة الإم��ارات املركز 
الأجنبية  ال�شتثمارات  بجذب  يتعلق  فيما  عربيا 
امل��ب��ا���ش��رة ب��ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر الأون���ك���ت���اد خ���الل العام 
املا�شي ويظهر الر�شد اخلا�س بحركة ال�شتثمارات 
القطاعات  جميع  على  تدفقها  املبا�شرة  الأجنبية 
القوة  من  املزيد  الوطني  القت�شاد  منح  يعني  مما 

وال�����ش��اه��م��ة يف زي�����ادة ف��ر���س من���وه خ���الل املرحلة 
القادمة.

قانون  اأن  ال���ش��ت��ث��م��اري  ال��ق��ط��اع  خ����رباء يف  واأك�����د 
تطوير  يف  جديدة  حتول  نقطة  اجلديد  ال�شتثمار 
باملكانة  والرت��ق��اء  ال��دول��ة  يف  ال�شتثمارية  البيئة 
العاملية لها على جميع املوؤ�شرات العاملية ذات ال�شلة 
بقطاع ال�شتثمار وممار�شة الأعمال .ويتوقع اخلرباء 
ال�شتثمارات  وت��رية  ارت��ف��اع  يف  القانون  ي�شاهم  اأن 
الأجنبية املبا�شرة اىل الدولة خالل الفرة القادمة، 
مدعومة برفع ن�شبة التملك للم�شتثمرين العاملني 
لت�شل اإىل %100 يف قطاعات وجمالت حمددة.. 

 2020 اإك�شبو  ا�شت�شافة معر�س  اأن  م�شريين اىل 
املبا�شرة يف  الأجنبية  ال�شتثمارات  قيمة  �شي�شاعف 
اإمارة دبي على وجه اخل�شو�س والإمارات ب�شكل عام 
والتي �شيتم �شخها يف عدد من القطاعات احليوية، 
اأبرزها العقارات وال�شياحة والتجزئة والتعليم طبقا 

للتقارير التي اأ�شدرتها وزارة القت�شاد.
ي�شار اىل اأن دولة الإمارات ت�شدرت املركز الأول يف 
التناف�شية  تقارير  �شمن  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
عامليا   17 وامل���رك���ز   2018 ال��ع��ام  خ���الل  ال��ع��امل��ي��ة 
ب��ح�����ش��ب اأح������دث ال���ت���ق���اري���ر ال�������ش���ادرة ع���ن البنك 

الدويل.

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  ووزي���ر 
وال�شفري  ال��غ��راي��ب��ة،  مهند  ال�شيد  م��ع��ايل 
الركي يف عمان �شعادة ال�شيد مراد كاراغوز 
بالإ�شافة اإىل العديد من ممثلي املوؤ�ش�شات 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  واخلا�شة  احلكومية 

وو�شائل الإعالم واملهتمني. 
وخ����الل امل��ع��ر���س مت م��ن��ح ج���ائ���زة “طالل 
لأف�شل  للروبوت”،  ال�����ش��ن��وي��ة  اأب���وغ���زال���ه 
والذين  الإن�شانية،  تخدم  روب��وت��ات  اأرب��ع��ة 
م������ن خ�������الل جل����ن����ة من  اخ����ت����ي����اره����م  مت 
ح�شلت  حيث  للروبوت،  العربية  اجلمعية 
امل���رك���ز الأول  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ة 
 Security Risk Assessmentعن
 for indoor Robotic platform
الثاين  وامل����رك����ز   ،and application
 Interactive robot for teaching
فيما   ،)purpose- AITECHS)AISA
ح�شلت مدار�س بناة الغد على املركز الثالث 
اأما   ،Brainwave Solution  - ع��ن 
املركز الرابع، فكان من ن�شيب ال�شاب اأو�س 
 First Consumption ع���ن  ال��ع��م��ري 

 . Aid
ي�شار اإىل اأن جائزة طالل اأبوغزاله للروبوت 
املناف�شة  م�شتوى  رفع  اإىل  تهدف  ال�شنوية 
م��ا لديهم يف  اأف�����ش��ل  ال�شباب لإظ��ه��ار  ب��ني 

�شنع الروبوتات يف املجالت املختلفة. 
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جمارك دبي اأول دائرة جمركية يف 
العامل ت�سارك يف قمة نا�سا للبتكار

•• دبي-وام:

قمة  ال��ع��امل يف  م�شتوى  على  دائ���رة جمركية  ك���اأول  دب��ي  ج��م��ارك  �شاركت 
“نا�شا” الثالثة لالبتكار يف الوليات املتحدة الأمريكية بدعوة خا�شة من 

وكالة الف�شاء الأمريكية نا�شا .
وانطلقت فعاليات هذه القمة يف مركز الف�شاء لنا�شا يف مدينة هيو�شنت 
ورواد  وامل�شممني  والعلماء  التكنولوجيا  خ��رباء  نخبة  من  لفت  بح�شور 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وت��ه��دف ه��ذه القمة اىل  الأع��م��ال وامل��ط��وري��ن م��ن جميع 
حلول  لت�شميم  عاملياً  املتاحة  البيانات  ا�شتغالل  يف  والت�شارك  ال��ت��ع��اون 

مبتكرة ملواجهة التحديات العاملية.
وقدم ح�شام جمعة مدير اإدارة ابتكار اخلدمات يف جمارك دبي خالل هذه 
بدايتها  منذ  البتكار  ورحلة  الدائرة  يف  اخلدمات  ابتكار  منظومة  القمة 
وامل�شاريع  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  م�شتقبل  ل�شت�شراف  دب��ي  ج��م��ارك  ون��ظ��رة 
البتكارية والتي تعمل على تغيري مفاهيم التجارة الدولية عرب ت�شخري 
تكنولوجيات الثورة ال�شناعية الرابعة ويف مقدماتها الذكاء ال�شطناعي 
والبلوك ت�شني وانرنت الأ�شياء والروبوتات والبيانات ال�شخمة وغريها 
لبناء  متخ�ش�شة  ب��رام��ج  وت��وف��ري  املبتكرين  ومت��ك��ني  اح��ت�����ش��ان  وك��ذل��ك 
»لتكون   10X ”قدراتهم باعتبار البتكار ركيزة اأ�شا�شية تدعم غايات دبي
اب��ت��ك��اراً على  الأك���رث  ال��دوائ��ر اجلمركية  دب��ي يف م�شاف  ب��ذل��ك ج��م��ارك 

م�شتوى العامل .

بنك دبي الإ�سلمي يتوج بجائزة »اأقوى بنك يف العامل 
للخدمات امل�سرفية الإ�سلمية للأفراد لعام 2018«

•• دبي-الفجر: 

ح�شد بنك دبي الإ�شالمي، اأكرب بنك اإ�شالمي يف دولة الإم��ارات العربية 
“ اأقوى بنك يف العامل  املتحدة، ثالثة جوائز مرموقة، من بينها جائزة 
اخلدمات  ج��وائ��ز  ���ش��م��ن  لالأفراد”  الإ���ش��الم��ي��ة  امل�����ش��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
املتميز  لأدائه  تقديًرا  2018، وذلك  لعام  الإ�شالمية لالأفراد  امل�شرفية 
العامل. كما  اأنحاء  الفئة من اخلدمات يف  التي تقدم هذه  البنوك  �شمن 
الإ�شالمية  امل�شرفية  للخدمات  بنك  “اأقوى  بجائزة  اأي�شاً  البنك  ف��از 
التوايل،  على  الرابع  للعام  املتحدة”  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لالأفراد يف 
وجائزة “اختيار النقاد للبنك الأكرث ابتكاًرا يف جمال اخلدمات امل�شرفية 

الرقمية لالأفراد«.
الرابعة من جوائز  الن�شخة  اأنالتيكا”  اإف  اآي  “كامربدج  �شركة  ونظمت 
اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية لالأفراد يف فندق جي دبليو ماريوت ماركيز 
يف دبي يوم 21 نوفمرب اجلاري. وتهدف هذه اجلوائز ال�شنوية املرموقة 
اأظ��ه��روا ال��ت��زام��ه��م الكبري لقطاع  اإىل ت��ك��رمي الأف����راد وال�����ش��رك��ات مم��ن 
اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية لالأفراد واأ�شهموا ب�شكل لفت يف تطويره 

ومنوه وجناحه. 
امل�شرفية  للخدمات  بنك  “اأقوى  جل��ائ��زة  التحكيم  عملية  وا�شتندت    
امل�شرفية  اخل��دم��ات  يف  للكفاءة  دقيق  حتليل  اإىل  لالأفراد”  الإ�شالمية 
حيث �شنفت من  اأنالتيكا”،  اإف  اآي  “كامربدج  الإ�شالمية جتريه �شركة 
لالأفراد.  م�شرفية  خدمات  يقدم  اإ�شالمي  بنك   130 من  اأك��رث  خالله 
معياراً  لي�شبح  اخل���رباء،  كبار  من  فريق  التحليل  اإج���راء  مهمة  ويتوىل 
اأداء البنوك التي تقدم اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية لالأفراد  يف تقييم 
حول العامل، وياأخذ اخلرباء يف العتبار عدًدا من العوامل التي ت�شهم يف 
تعزيز اإنتاجية البنك الإ�شالمي وكفاءته من حيث التكلفة. ويتم اختيار 
الفائزين بجوائز اختيار النقاد بدقة من قبل جلنة خمت�شة، تتاألف من 

رواد خرباء ال�شريفة الإ�شالمية من جميع اأنحاء العامل.
 وقال نا�شر العو�شي، رئي�س اخلدمات امل�شرفية لالأفراد لدى بنك دبي 

الإ�شالمي: 
“ن�شعر بالفخر والمتنان لتكرينا جمدًدا بجائزة ’اأقوى بنك للخدمات 
الإمارات  دول��ة  م�شتوى  على  فقط  لي�س  لالأفراد‘  الإ�شالمية  امل�شرفية 

ا. العربية املتحدة، بل على م�شتوى العامل اأي�شً
ع��ام ملحوظ حاولنا خالله  املبذولة خ��الل  ه��ذه اجل��ائ��زة جهودنا  تتوج   
اأ�شا�شًيا يف قطاع  اأن جنعل اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية لالأفراد مكوًنا 

ال�شريفة والتمويل الإ�شالمي على ال�شعيد العاملي.
 وبالرتقاء بعرو�شنا الفريدة يف اخلدمات املبتكرة واملنتجات ال�شتثنائية 
امل�شرفية  التجربة  حت�شني  موا�شلة  يكننا  م�شبوقة،  الغري  واخل���ربات 

ملتعاملينا يف كل جانب من جوانب عملنا امل�شريف. 
ولأنهم جوهر كل ما نقوم به، يبقى الركيز على تاأ�شي�س وتوطيد عالقات 
طويلة الأمد مع متعاملينا يف قمة اأولوياتنا، بينما ن�شعى جاهدين لتلبية 

احتياجاتهم املتغرية با�شتمرار«.
اأن بنك دبي الإ�شالمي يهمني على جمال التمويل الإ�شالمي   ي�شار اإىل 
باعتباره اأكرب بنك اإ�شالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب 

ثالثة بنوك يف الدولة.
يتمتع  اإذ  اأي�����ش��اً،  ال��دول��ة  خ��ارج  ت��واج��ده  �شريًعا يف  البنك من��ًوا  وي�شجل   
– ليعمل  اأفريقيا  و�شرق  وباك�شتان  اإندوني�شيا  من  كل  يف  قوي  بح�شور 

بذلك على تقدمي التمويل الإ�شالمي اإىل اأ�شواق جديدة. 

ت�صريع وترية انتقال الأفراد اإىل جمتمع غري نقدي

»اقت�سادية دبي« و»فيزا« توقعان �سراكة لتعزيز  التجزئة والت�سوق الرقمي للعملء 
�صامي القمزي: املبادرة تدعم ال�صركات النا�صئة واملزودة خلدمات حلول التكنولوجيا املالية

•• دبي-الفجر: 

وق���ع���ت دائ�������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة يف 
���ش��رك��ة ف��ي��زا العاملية  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  دب����ي، 
مذكرة  الرقمية؛  امل��دف��وع��ات  لتكنولوجيا 
التجارة  ق��ط��اع  تنمية  اإىل  ت��ه��دف  ت��ف��اه��م 
الإل��ك��رون��ي��ة يف دول��ة الإم����ارات، وت�شجيع 
ال��ت��ج��ار ع��ل��ى اع��ت��م��اد احل��ل��ول ال��رق��م��ي��ة يف 
فوائد  حول  امل�شتهلكني  وتثقيف  اأعمالهم، 
والدفع  وال��ت�����ش��وق  ال��رق��م��ي��ة  امل���دف���وع���ات 
ع��رب الإن���رن���ت. وت�����ش��ع��ى اق��ت�����ش��ادي��ة دبي 
التحول  دعم  اإىل  ال�شراكة  من خالل هذه 
امل�شتهلكني  اإم��ارة دبي، ومتكني  الرقمي يف 
الفر�س  من  الق�شوى  لال�شتفادة  والتجار 
الإنرنت،  �شبكة  ع��رب  للت�شوق  املتنامية 
وتعزيز �شمعة دبي كواجهة عاملية ورائدة يف 

جمال الت�شوق الرقمي.

مبقر  ج��رت  ال��ت��ي  التفاقية  بتوقيع  وق���ام 
ك��ل من  الأع��م��ال،  دب��ي يف قرية  اقت�شادية 
�شعادة �شامي القمزي، مدير عام اقت�شادية 
عام  م��دي��ر  ب���اري���ك���وردي،  مار�شيلو  و  دب���ي، 
“فيزا” يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا، اإىل جانب ح�شور عدد من املدراء 
هذه  وتعد  اجلهتني.  كال  من  التنفيذيني 
املذكرة ا�شتمرارية جلهود اجلهتني يف دعم 
قطاع التجزئة، اإذ �شملت ال�شراكة ال�شابقة 
الت�شوق عرب  ال��ع��ادات الآم��ن��ة يف  ال��رّوي��ج 
امل�شتهلكني حول  وتثّقيف  الإنرنت،  �شبكة 
الطرق التي ت�شاعدهم على جتّنب عمليات 

الحتيال يف الدفع.
القمزي،  �شامي  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة  بهذه 
“ي�شعدنا  دب�����ي:  اق��ت�����ش��ادي��ة  ع����ام  م���دي���ر 
التعاون مع “فيزا” لدعم قطاع املدفوعات 
وال�����ش��راء ال��رق��م��ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�شريع 

دب��ي ودولة  ال��ذك��ي لإم���ارة  التحول  وت���رية 
الم�����ارات، الأم����ر ال���ذي ي��واك��ب توجيهات 
القيادة الر�شيدة وتطلعات مئوية الإمارات 
2071، ويرجم هدفها الأ�شمى واملتمثل 
ال��رق��م��ي��ة الأوىل يف  امل��ن�����ش��ة  يف ج��ع��ل دب���ي 
واأذكى مدينة على  واأ�شعد  التجزئة،  جتارة 
م�شتوى العامل«. واأ�شاف القمزي: “ت�شعى 
�شراكات  بناء  موا�شلة  اإىل  دب��ي  اقت�شادية 
ناجحة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
لتحقيق اأهدافها الرامية يف دعم جمتمعات 
امل�شتهلك، وتن�س مذكرة  الأعمال وحماية 
ان��ت��ق��ال دبي  ع��ل��ى ت�شريع وت���رية  ال��ت��ف��اه��م 
ودول��ة الم��ارات اإىل جمتمع رقمي، بحيث 
اأ�شهل  ب��ط��ري��ق��ة  ال���دف���ع  ت��ن��ج��ز م��ع��ام��الت 
الت�شوق عرب  واأ���ش��رع وبكل ثقة من خ��الل 
الإنرنت، الأمر الذي يدعم بدوره م�شالح 
وبالأخ�س  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  وال�����ش��رك��ات  الأف������راد، 

التكنولوجيا  ح���ل���ول  خل����دم����ات  امل��������زودة 
اإع���داد  املقبلة  امل��رح��ل��ة  و�شت�شهد  امل��ال��ي��ة«. 
م��وؤ���ش��ر ���ش��ن��وي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ي��زا، وذلك 
دولة  يف  الإلكرونية  التجارة  منو  ملراقبة 
الإمارات عموماً، ودبي خ�شو�شاً، و�شي�شهم 
هذا التعاون امل�شتهلكني وال�شركات بدبي يف 
يف  الإلكرونية  الت�شوق  بتجربة  الرت��ق��اء 
دولة الإم��ارات، وتعزيز عامل ال�شفافية يف 

قطاع التجارة الإلكرونية.
من جانبه قال مار�شيلو باريكوردي، مدير 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  “فيزا”  ع��ام 
التعاون  فيزا‘  “توا�شل  اأفريقيا:  و�شمال 
م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا يف م��ن��ظ��وم��ة ال���دف���ع، مثل 
اقت�شادية دبي، وذلك مبا يتما�شى مع روؤية 
دولة الإمارات يف التحول اإىل جمتمع ذكي 
وغري نقدي قائم على املعرفة. ونحن نعترب 
ا�شراتيجياً  جم��اًل  الإلكرونية  التجارة 

اإتاحة  Visa‘ م��ن  ب��ال��غ الأه��م��ي��ة ي��ك��ن  
ل���دع���م م�����ش��اع��ي الدولة  ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة  
واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  مل�شاعدة 
للعمالء،  وجت���ارب  امل�شتهلك  ثقة  وتعزيز 
والرتقاء مببادرات احلكومة الإلكرونية«. 
واأ�شاف باريكوردي: “ت�شلط هذه ال�شراكة 
لتعزيز جتارب  امللّحة  ال�شوء على احلاجة 
ال��ع��م��الء ع��ن��د ال��ت�����ش��وق ع���رب الإن���رن���ت. 
يف  البطاقة  حامل  واأم���ان  �شالمة  وت��ن��درج 
اإىل توفري  بالإ�شافة  فيزا‘،  اأعمال  �شميم 
اإىل  ون��ح��ن،  اآم��ن��ة.  اإلكرونية  ت�شوق  بيئة 
بتح�شني  ملتزمون  دب��ي،  اقت�شادية  جانب 
جمال املدفوعات، وت�شهيل عمليات الدفع، 
تخفي�س  على  احل��ف��اظ  يف  ال�شتمرار  م��ع 
م��ع��دلت الح��ت��ي��ال يف دول���ة الإم�����ارات من 
م�شتوياتها احلالية والتي تعترب بحد ذاتها 

الأدنى«.

باإ�صتثمارات ت�صل اإىل 350 مليون درهم من م�صادر متويل داخلية 

»اإمباور« تزود »واجهة دبي املائية« الأكرب يف العامل بخدمات 
تربيد املناطق بقدرة انتاجية ت�سل لـ 45 األف طن تربيد

•• دبي-الفجر: 

موؤ�ش�شة  ب���ني  امل�����ش��ت��م��ر  ل��ل��ت��ع��اون  ام����ت����داًد 
الإم������������ارات لأن���ظ���م���ة ال���ت���ربي���د امل����رك����زي 
تربيد  خل��دم��ات  م����زود  اأك����رب  “اإمباور”، 
دبي”  “اإثراء  و���ش��رك��ة  ال��ع��امل  يف  امل��ن��اط��ق 
اململوكة بالكامل ملوؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات 
اتفاقية  امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني  وق��ع��ت��ا  احل��ك��وم��ي��ة، 
املائية”  دب���ي  “ واج���ه���ة  م�����ش��روع  ل��ت��زوي��د 
ال�����ذي ي�����ش��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر م��ن��ط��ق��ة دي����رة، 
حمور  لي�شبح  ال�����ش��ه��ري  ���ش��وق��ه��ا  وت��ط��وي��ر 
امل��ن��ط��ق��ة، ب��خ��دم��ات ت��ربي��د امل��ن��اط��ق وذلك 
بقدرة اإنتاجية ت�شل اإىل اأكرث من 45 األف 
كل من  التفاقية  بتوقيع  قام  طن تربيد. 
اأحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
الرئي�س  ك����ل����داري،  وع�����ش��ام  “اإمباور”، 
التنفيذي وع�شو جمل�س اإدارة �شركة اإثراء 
املكتب  يف  التوقيع  مرا�شم  متت  وق��د  دب��ي، 

الرئي�شي ل�شركة “اإثراء دبي«.

واأعلنت “اإمباور” خالل توقيع التفاقية، 
امل�����ش��ت��دام على  امل�����ش��روع  ت��زوي��د  اأن���ه �شيتم 
البتكارات  اأح����دث  ب��ا���ش��ت��خ��دام  م��رح��ل��ت��ني 
اأنظمة  امل�����ش��ت��دام��ة يف جم���ال  والأ���ش��ال��ي��ب 
ت��ربي��د امل��ن��اط��ق، وت�����ش��م��ل امل��رح��ل��ة الأوىل 
ت���زوي���د 18 م��ب��ن��ى ع��ل��ى م�����ش��اح��ة  570 
اإىل  ت�شل  انتاجية  بقدرة  األ��ف مر مربع، 
اأما املرحلة  20،000 طن تربيد.  حوايل 
على  م��ب��ن��ى   28 ت��زوي��د  فت�شمل  ال��ث��ان��ي��ة، 
م�����ش��اح��ة اج��م��ال��ي��ة ت��ق��در ب�����ح��وايل 910 
األ����ف  م��ر م��رب��ع، وب��ق��درة ان��ت��اج��ي��ة ت�شل 
اأحمد بن  اإىل25،000 طن تربيد. وقال 
اإمباور”:   “ ل�  التنفيذي  الرئي�س  �شعفار، 
“ من  املائية  “ واجهة دبي  يعترب م�شروع 
الإم���ارة،  ال��رائ��دة يف  العقارية  امل�����ش��روع��ات 
التي ترجم الدور التنموي الرائد مل�شاريع 
ال�شتثمار  ت�شتهدف  التي  امل�شتدامة،  دب��ي 
ب��امل�����ش��اح��ات ال��ب��ح��ري��ة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى �شاحل 
تت�شمن  وال���ت���ي  ب���دب���ي،  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 

والأرخبيل  ال��ق��ن��وات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
والفندقية  ال�شكنية  واملباين  ال�شطناعي، 
وال��ت��ج��اري��ة وغ��ريه��ا م��ن امل��راف��ق احليوية 
والتجارية  ال�شياحية  الوجهه  تدعم  التي 

لإمارة دبي«.
واأ�شاف بن �شعفار: “ ي�شعدنا  ال�شراكة مع 
“ واجهة  يف تطوير م�شروع  “اإثراء دبي” 
“، وت���زوي���ده ب��اأن��ظ��م��ة تربيد  دب���ي امل��ائ��ي��ة 
امل��ن��اط��ق ال�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وال���ت���ي تقدم 
وفورات يف التكلفة بن�شبة ت�شل اإىل 50% 
التربيد  و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام  م���ع  م��ق��ارن��ة 
يعك�س  ال���ت���ع���اون   ه����ذا  اأن  ك��م��ا  الأخ�������رى، 
العقارات  ق��ط��اع  �شمن  الإي��ج��اب��ي  الإق��ب��ال 
ال�شتدامة  جم�����ال  يف  ال����ش���ت���ث���م���ار  ع���ل���ى 
البيئية، ما ي�شاهم ب�شكٍل رئي�شي يف تعزيز 
م�����ش��رية من���و ال�����ش��رك��ة«. م���ن ج��ه��ت��ه، قال 
وع�شو  التنفيذي  الرئي�س  كلداري،  ع�شام 
“ �شتعزز  دب��ي:  اإث���راء  �شركة  اإدارة  جمل�س 
اأكرب  ب��اع��ت��ب��اره��ا  “اإمباور”  م��ع  �شراكتنا 

العامل،  املناطق يف  ت��ربي��د  م���زود خل��دم��ات 
من دورنا يف التنمية املجتمعية امل�شتدامة، 
نقطة  مبثابة  يعترب  امل�شروع  واأن  ل�شيما 
جذب رئي�شية جديدة ملياه دبي التي  متتد 
بني  كيلومرات   5 عن  تزيد  م�شافة  على 

خور دبي وميناء احلمرية..
�شكنية  واأب��راج  امل�شروع من فنادق   ويتكون 
بالتجزئة  ل��ل��ب��ي��ع  وحم������الت  وجت�����اري�����ة، 
لل�شيارات  وم���وق���ف  ل��ل��ت��خ��زي��ن  وم��ن��اط��ق 

وغريها من املرافق.«
ويذكر اأن “اإمباور” وقعت موؤخراً اتفاقية 
م�شروع  لتزويد  دبي”  “اإثراء  �شركة  م��ع 
املناطق  ت��ربي��د  ب��خ��دم��ات  ون زعبيل”    “

طن  األ���ف   11 اإىل  ت�شل  اإنتاجية  وب��ق��درة 
القدرة  اأن  ب���ال���ذك���ر،  واجل����دي����ر  ت���ربي���د. 
اإىل  ت�شل  “اإمباور”  ل�����ش��رك��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
التربيد  م��ن  ط��ن  مليون  من1،34  اأك���رث 
وت���ق���دم ال�����ش��رك��ة خ���دم���ات ت��ربي��د مناطق 
البارزة  امل�شاريع  من  لعدد  للبيئة  �شديقة 
يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا 
العاملي  املايل  دبي  ومركز  ريزيدن�س  بيت�س 
واخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري وم��دي��ن��ة دب���ي الطبية 
واأب�������راج ب���ح���ريات ج���م���ريا ون��خ��ل��ة جمريا 
ودي�����ش��ك��ف��ري ج���اردن���ز واب����ن ب��ط��وط��ة مول 
العاملية  وامل��ن��ط��ق��ة  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م  دب����ي  وح����ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

ي�صتمر ملدة يومني مب�صاركة اأكرث من 100 ُموّرد ُدويل

انطلق فعاليات معر�ص الأ�سمنت واخلر�سانة يف »اك�سبو ال�سارقة«
•• ال�شارقة-الفجر:

ام�س  ال�����ش��ارق��ة  اك�شبو  م��رك��ز  يف  انطلقت 
لالأ�شمنت  ال�����دويل  “املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات 
 ،”2018 الأو�شط  ال�شرق  يف  واخلر�شانة 
الذي تنّظمه �شركة “اآد - ميديا جي اأم بي 
اأت�س” الأملانية،  مب�شاركة اأكرث من 100 

وّرد من جميع اأنحاء العامل. ممُ
الأكربمن  ��ع��ت��رب  يمُ ال����ذي  امل��ع��ر���س  وي��ت��ي��ح 
نوعه على م�شتوى املنطقة، من�شة فريدة 
واحللول  املنتجات  اأح���دث  على  ل��الط��الع 
ملباين امل�شتقبل ذات الكفاءة العالية، وعلى 
حزمة وا�شعة ومتنوعة من العرو�س التي 
والت�شييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  متطلبات  ت��ل��ب��ي 
اأكرب  ��ع��ّد م��ن  تمُ ال��ت��ي  املنطقة  امل��ت��زاي��دة يف 

اأ�شواق القطاع يف العامل.
ويختتم  يومني  مدى  على  املعر�س  ويمُقام 
مع  بالتعاون  الإث��ن��ني(،  )ال��ي��وم  فعالياته 
امل�شرك  الأمل������اين  الإم�����ارات�����ي  “املجل�س 
“املعهد  من  وبدعم  والتجارة”  لل�شناعة 
الأمريكي للخر�شانة، اإىل “جانب الحتاد 
و”جمعية  الإن�شائية”  للخر�شانة  الدويل 
البناء  مل����ع����دات  الإ����ش���ب���ان���ي���ة  امل�������ش���ّن���ع���ني 

والتعدين«.
واف��ت��ت��ح ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ك��ل م��ن �شعادة 
الرئي�س  ال�������ش���رك���ال  ج��ا���ش��م  ب���ن  م������روان 
لال�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شيف  و����ش���ع���ادة  “�شروق”،  وال���ت���ط���وي���ر 
حم��م��د امل��دف��ع ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
اإك�شبو ال�شارقة، بح�شور ال�شيدة الك�شندرا 
لل�شوؤون  ال��ق��ن�����ش��ل  ن����ائ����ب  ���ش��ام��ب��ل��ي�����س 
القت�شادية والثقافية يف القن�شلية العامة 
جلمهورية اأملانيا الحتادية لدى الإمارات، 
الرئي�س  ن���ي���وغ���ارت  ف��ي��ل��ي��ك�����س  وال�������ش���ي���د 
الأمل����اين  الإم����ارات����ي  للمجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 ،)AHK( والتجارة  لل�شناعة  امل�شرك 
الك�شندر  و  ك���اروت���ز  ه��ول��غ��ر  ال���دك���ت���ور  و 
اأولربيت�س ممثلي �شركة “اآد - ميديا جي 
للمعر�س،  املنظمة  الأملانية  اأت�س”  بي  اأم 
وعدد من ال�شخ�شيات الر�شمية وعدد من 
يف  والت�شييد  البناء  قطاع  �شركات  روؤو�شاء 

ال�شارقة والدولة.
ال�شركال  ب��ن جا�شم  م���روان  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
ال�شارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اأن  “�شروق”،  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
واخلر�شانة  ل��الأ���ش��م��ن��ت  ال����دويل  امل��ع��ر���س 

م�شافة  قيمة  ّي�شّكل  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  امل���ع���ار����س  اأج���ن���دة  اإىل 
ويمُنّظمها  العام  م��دار  على  ال�شارقة  اإم��ارة 
تنظيم  اأن  معترباً  ال�شارقة،  اك�شبو  مركز 
ه���ذا احل����دث ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى التوايل 
ورد  وجناحه با�شتقطاب اأكرث من 100 ممُ
حملي ودويل يعك�س مكانة الإمارة كوجهة 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة وجت����اري����ة و���ش��ي��اح��ي��ة رائ����دة 
الأعمال  ل��رج��ال  ج��اذب  اقت�شادي  وم��رك��ز 
وال�شركات من خمتلف دول العامل نظراً ملا 
متتلكه من مزايا ومقومات وما توّفره من 
اعترب  اأعمالهم. كما  ت�شهيالت تدعم منو 
املعر�س  يف  ال��دول��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة  ح��ج��م  اأن 
تعك�س حاجة اأ�شواق املحلية والإقليمية اإىل 
هذا النوع من املعار�س املتخ�ش�شة وخا�شة 
الكربى  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ش��اري��ع  ���ش��وء  يف 
امل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  التحتية  البنية  يف 
والعديد  الإم��ارات  ت�شهدها  التي  العقارية 
�شعادة  ق��ال  جانبه،  من  املنطقة.  دول  من 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��دف��ع  حم��م��د  �شيف 
الدورة  تنظيم  اإن  ال�شارقة:  اإك�شبو  ملركز 
ال����دويل لالأ�شمنت  امل��ع��ر���س  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ياأتي  الأو�����ش����ط،  ال�����ش��رق  واخل��ر���ش��ان��ة يف 

والت�شييد  البناء  قطاع  ملتطلبات  ا�شتجابة 
�شوء  ويف  وامل��ن��ط��ق��ة،  ال��دول��ة  يف  املتنامية 
النجاح الكبري الذي حققه هذا احلدث يف 
م�شيفاً  املا�شي،  العام  الفتتاحية  ن�شخته 
نوعه  الوحيد من  احل��دث  هو  املعر�س  اأن 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وحت���دي���داً لقطاع 
اجلاهزة  واخل��ر���ش��ان��ة  اخل��ر���ش��ان��ة  �شناعة 
��ع��رب��اً ع��ن ت��وق��ع��ات��ه وث��ق��ت��ه باأن  امل��ح��ل��ي، ممُ
�شتوفر  امل���ع���ر����س  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
والعار�شني  امل�شاركني  جلميع  اأكرب  فر�شاً 
من�شة  و�شت�شكل  العامل،  اأنحاء  جميع  من 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  من  للم�شتثمرين 
التو�شل  مت  م���ا  اأح������دث  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
وال�شناعات  الأ�شمنت  قطاع  يف  عاملياً  اإليه 
لإبرام  وك��ذل��ك  امل��ج��ال،  ب��ه��ذا  ال�شلة  ذات 
ال�����ش��ف��ق��ات وب��ن��اء ال�����ش��راك��ات ال��ت��ي تخدم 
اأعمالهم.   تطوير  يف  وت�شهم  م�شاريعهم 
وياأتي انعقاد الدورة الثانية من املعر�س يف 
وقت اأ�شارت فيه �شركة “بي اأم اآي لأبحاث 
والت�شييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ال�شوق” 
املحرك  يمُ�شكل  ي��زال  الإم����ارات ل  دول��ة  يف 
الأ�شا�شي للنمو القت�شادي، و�شط توقعات 
بن�شبة  كبرياً  القطاع منواً  هذا  ي�شهد  باأن 

8.9% يف عام 2018، ونحو 9.7% يف عام 
2019. كما توقعت ال�شركة احتالل دولة 
الإمارات املرتبة 19 بني اأكرب اأ�شواق البناء 
والت�شييد يف العامل، الذي يثل ن�شبة ت�شل 
املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن   %13.8 اإىل 
ه��ول��غ��ر كاروتز،  ال��دك��ت��ور  وق����ال  ل��ل��ب��الد. 
املدير التنفيذي ل�شركة “اآد - ميديا جي اأم 
بي اأت�س” املنظمة للمعر�س، “اإن املنطقة 
تتميز بوجود م�شاريع اإن�شائية وبنى حتتية 
ت��ق��در ق��ي��م��ت��ه��ا ب��ري��ل��ي��ون��ات ال�������دولرات، 
اخلر�شانة  لقطاع  كبرية  فر�شاً  ي��وّف��ر  م��ا 
�شعي  ظل  يف  خا�شًة  اجلاهزة،  واخلر�شانة 
احلكومات املحلية لتطوير البنية التحتية 
بهدف تلبية متطلبات ا�شت�شافة الفعاليات 
والنمو   ،”2020 “اك�شبو  ال�شخمة مثل 
املت�شارع يف اأعداد ال�شكان، اإىل جانب التو�شع 
احل�شري وال�شتثمارات ال�شخمة يف قطاع 
ال�شناعية”،  والقطاعات  التحتية  البنى 
الفعالية  ���ع���ّد  يمُ امل��ع��ر���س  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
التي  الإقليمية  ال�شركات  لكربى  املثالية 
املتطلبات  لتلبية  اأف�شل  ط��رق  عن  تبحث 
املتزايدة وت�شعى لتحقيق مكانة رائدة لها 

يف ال�شوق ذات الطابع التناف�شي.
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العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7477 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : �شفيان حممد امل�شري - اجلن�شية / �شوريا     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )57348( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
رقم  احمر(   - ا�شتي�شن   / �شبورجت  )كيا  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ 
)67409/خ�شو�شي دبي/O/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7489 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت  املوؤجرة - ذ م م ، اجلن�شية /الإمارات     
املر�شد بذمته  �شداد مبلغ وقدره )37130.2( درهم  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان �شني / �شالون-
ابي�س( رقم )39961/خ�شو�شي دبي/R/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7481 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : زونغ هو لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )18762( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
رقم  7/�شالون-ابي�س(  �شي  اأي  )جيلي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة   )2015/J/دبي )46113/خ�شو�شي 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7485 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : ا�شامة توفيق حممد ار�شيدات - اجلن�شية / الردن     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )57414.22( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا افالون /�شالون - ا�شود( رقم 
)69619/خ�شو�شي دبي/R/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7479 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : حممد ح�شن ادلبي - اجلن�شية : �شوريا     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )22943.45( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان التيما 205 / �شالون - احمر( 
رقم )47494/خ�شو�شي دبي/M/2014( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7490 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات     
املر�شد بذمته  �شداد مبلغ وقدره )39447.2( درهم  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان �شني/�شالون -ابي�س( رقم 
)39953/خ�شو�شي دبي/R/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7483 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : زونغ هو لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )20837( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )جيلي اأي �شي 8 / �شالون - رمادي( رقم 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة   )2015/J/دبي )12263/خ�شو�شي 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7487 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : لو براي�س لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  ، اجلن�شية/ الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )27744.05( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )هيونداي كريتا /ا�شتي�شن-ابي�س( 
رقم )92553/خ�شو�شي دبي/H/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7478 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كويك اند برو انترييرز - �س ذ م م  ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )45750.47( درهم املر�شد بذمته 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )تويوتا هاي اي�س /با�س 
-ابي�س( رقم )40775/خ�شو�شي دبي/C/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7490 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات     
املر�شد بذمته  �شداد مبلغ وقدره )42835.2( درهم  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان �شني /�شالون -ابي�س( رقم 
)39912/خ�شو�شي دبي/R/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7482 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : زونغ هو لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م - اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )18762( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
رقم  -ابي�س(  7/�شالون  �شي  اأي  )جيلي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ 
املنذر مع حفظ كافة  املمولة ل�شاحلكم من قبل   )2015/E/19499/خ�شو�شي دبي(

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7486 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : زونغ هو لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )18762( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
اأي �شي 7 / �شالون -ف�شي( رقم  ال�شيارة )جيلي  التنفيذية لبيع  لتخاذ الج��راءات 
)34140/خ�شو�شي دبي/C/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7480 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : زونغ هو لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )18762( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الج��راءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )جيلي اأي �شي 7 / �شالون - ابي�س( رقم 
)25012/خ�شو�شي دبي/G/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7492 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات     
املر�شد بذمته  �شداد مبلغ وقدره )45126.2( درهم  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ال��ن�����ش��ر،  وال  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  وذل���ك خ��الل  التق�شيط  بيع  نتيجة الخ���الل بعقد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )ني�شان �شني - �شالون/
ابي�س( رقم )39962/خ�شو�شي دبي/R/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7484 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : زونغ هو لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )20837( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
رقم  -ذهبي(  8/�شالون  �شي  اي  )جيلي  ال�شيارة  لبيع  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ 
)18094/خ�شو�شي دبي/Q/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7488 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : الرئي�شي خلدمات اإدارة املن�شاأت - �س ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )24891.46( درهم املر�شد بذمته 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )رينو دا�شر /ا�شتي�شن - بني( رقم 
)22804/خ�شو�شي دبي/R/2015( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7493 
املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

ويثله قانونا عرفة حممد عرفة بلتاجي ، م�شري اجلن�شية ، مبوجب الوكالة رقم 
2017/1/251826 - وامل�شدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : اخر �شلطانة �شادات �شالح الدين - اجلن�شية / الهند     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )28632( درهم املر�شد بذمته نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر،  وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�شيارة )مازدا 3 / �شالون - ازرق( رقم )42651/

حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة   )2016/R/دبي خ�شو�شي 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/7511 

املنذر : رايت موف لإدارة العقارات - �س ذ م م - يثلها بالتوقيع مديرتها ال�شيد/ �شيف 
احمد �شعيد عثمان الواحدي  ينوب عنها بالتوقيع / عبدالرزاق عبدالرحيم ، مبوجب  

وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ 2016/12/22 حتت رقم )1603011922( 
املنذر اليه : افتاب علي حممد رم�شان - باك�شتاين اجلن�شية )جمهول حمل القامة(

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )10000 ( ع�شرة الف درهم  وذلك 
خالل مهلة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم املنذر اليه هذا الن��ذار وال �شوف 
فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  ي�شطر  
الر�شوم  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع   ، الق�شائية  ال��دع��وى  واق��ام��ة  الداء  ام��ر  ا�شت�شدار 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4122  جتاري جزئي              

 اىل املدعي عليه/1-�شركة اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات املالحية دبي ذ م م 
 )جيمو�س دبي( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ دانوب ملواد البناء - �س م ح 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  اآل علي - قد  ويثله / احمد ح�شن رم�شان 
والر�شوم  دره����م(   108.925( وق����دره  مب��ب��ل��غ  عليها  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9 % من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى  
ال�شاعة  املوافق 2018/12/10   الثنني  يوم  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد 
يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2099  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جي ا�س اند بي او ات�س انك )فرع دبي( جمهول حمل القامة 
ليمتد )فرع دبي( ويثله / حمدان عبداهلل �شبيح  املدعي/ موت ماكدونالد  ان  مبا 
�شيف الكعبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وواحد  و�شتمائة  الفا  وخم�شون  وثمانية  ماليني  )�شتة  دره��م(   6.058.631( وق��دره 
وثالثون درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام   
و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   
بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة    2018/11/27 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من يثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3990   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ال�شيارات - �س  الكامل لتجارة قطع غيار  املنفذ �شدهما/1-  اىل 
2-�شيخ حممد رفيق �شانو  �شاحب  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - اإن��ك  برودكت�س  مالكو  التنفيذ/ 
وق��دره )98576( درهم  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن 
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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4069   تنفيذ جتاري  
املنفذ ���ش��ده/1- ج��راغ للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ط��ري��ق ال��ب��واب��ة ل��ن��ق��ل الركاب 
باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19490( 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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3867   تنفيذ جتاري  
جمهول  العلى  حممد  عبدالرحمن  حممد  احمد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الإمارات ال�شالمي - �س 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  رم�شان  ح�شن  احمد   / ويثله  ع  م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1058464.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4903  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اي ا�س بي اك�ش�س فلورز )�س ذ م م ( - فرع  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كيفني جورج جرين ويثله / خالد حممد 
�شعيد بوج�شيم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )309122( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 734 درهم ر�شوم خلزينة 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�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/1711  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-الفوز للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  ب�شار   / ويثله  حامد  ع��ب��داهلل  �شيف  /جا�شم  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شايبة  ابراهيم  علي 
جل�شه  لها  وح���ددت   2018/7/25 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  جت���اري   2018/1274  :
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/1/2 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من يثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : اي يف واي جيت لندن للو�صاطة العقارية ملالكها �صليمان �صاكر جمعه 
ح�صن احلمادي ال�صخ�ص الواحد - �ص ذ م م - العنوان :  مكتب رقم 801-15 ملك ليدينغ 
ال�شخ�س   - حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   - التجاري  اخلليج   - �شنر  بيزن�س 
الواحد - ذ م م ،  رقم الرخ�شة : 753518 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1216594 مبوجب 
لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
دب��ي بتاريخ  2018/11/11  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/11 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
حار�ص و�صركاه لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب  مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
رقم )504( ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( - ديرة - بور�شعيد -  هاتف 
: 2959958-04  فاك�س : 2959945-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : حار�ص و�صركاه لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم )504( ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( 
- ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2959958-04  فاك�س : 2959945-04 مبوجب هذا 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اي يف واي جيت لندن للو�صاطة العقارية ملالكها �صليمان �صاكر  لت�شفية  
جمعه ح�صن احلمادي ال�صخ�ص الواحد - �ص ذ م م  وذل��ك مبوجب قرار 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/11/11 بتاريخ  دبي  حماكم 
امل�شفي املعني  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2018/11/11 وعلى من لديه 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 يف  الق�سية  رقم  2018/5535 ت ج ال�سارقة 

املرفوعة من  دنيا للتمويل �شد حمي الدين ا�شف حممد 
، وعليه  الدعوى اعاله  الها�شمي يف  انه وقد مت ندب اخلبري/ح�شني  وحيث 
يعلن ال�شيد/ حمي الدين ا�شف حممد وذلك حل�شور اجتماع اخلربة وذلك 
ال�شاعة 30 : 5 م�شاء ، مبكتبنا بدبي  يوم الربعاء 28 نوفمرب 2018 يف متام 
- بردبي �شارع خالد بن الوليد  بجانب القن�شلية امل�شرية بناية لوتاه بنف�س 
البناية متجر براند فور لي�س الطابق الثالث مكتب رقم 308 ، الرجاء احل�شور 
يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور 

فاأن اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�سريف  احل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

دعوة اجتماع اخلربة 
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2020  جتاري جزئي              

م م( )ف���رع(  جمهول حمل  ذ  اي��ه ميكانيكال )���س  ت��ي.  امل��دع��ي عليه / 1-اإي.  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �شيف الربهان للتجارة - �س ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره��م(   82584( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شداد  وحتى   2017/12/9 تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم 774/2018.    وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2018/11/29 املوافق  
باحل�شور اأو من يثلك 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. )علما باأن الدعوى قد اجلت اإداريا(
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1837  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  العزيز  عبداهلل  حامت  حنان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/10/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
املدعية  اقرع ب�شفته مدير  ال�شيد/عبداهلل حممود  ل�شالح/ملحمة اجلنوب ويثلها 
درهما(  ال��ف  و�شتون  )واح��د  مبلغ مقداره  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام 
قيمة ال�شيكات مو�شوع التداعي وفائدة 9% من تاريخ:2018/3/3 وحتى متام ال�شداد 
حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتها 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا الع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3805  جتاري جزئي

والكهربائية  امليكانيكية  لالعمال  انرنا�شيونال  حممد  جول   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/وادي الكرامة لالعمال الكهروميكانيكية 
�س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )86360(
التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/11/28 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من يثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.13
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3926  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ب��اي��وم��و  �شامانيجو  1-رودان���ت���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  �����س.ذ.م.م ق��د  ال�����ش��ي��ارات  امل��دع��ي /م���دار لتاأجري  مب��ا ان 
درهم   )6090( وق��دره  مبلغا  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
التام الزام املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/4 
مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/2627  جتاري جزئي
جمهول  �شريفي  مرت�شى  م�شعود   -2 ����س.ذ.م.م  العاملية  ريت�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  2018/9/27  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة اخلليج للتمويل �س.م.خ بالزام املدعي عليهما 
درهم   )19411475( مبلغ  للتمويل(  اخلليج  )�شركة  للمدعية  بينهما  فيما  يوؤديا  بان 
والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2018/6/7 حتى 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شال  ال�شداد  متام 
ورف�شت طلب النفاذ. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من 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�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3630  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الريادية لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ا�شينداك�ش�س �شي�شتم لل�شقالت �س.ذ.م.م ويثله:ح�شن علي مطر الريامي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.248( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2018/11/27 امل��واف��ق 
او م�شتندات  اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
�شيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3908  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بايون لل�شناعه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املدعي/دي بي ام ا�س �شي ا�شتيل ���س.م.ح قد 
والر�شوم  دره���م   )90752.50( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
�س   8.30 ال�شاعة   2018/12/5 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام. 
قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3563  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بالل حممد علي حمود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ابراهيم  ا�شماعيل  ويثله:علي  الم����ارات  )م(  �����س.م.ح  الو���ش��ط(  )ال�����ش��رق  اميك�س 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )75784.34(
رق���م:2356/2017 جتاري. وحددت  النزاع  التام و�شم ملف  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/12/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك 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�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3985  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ايهاب خليل ح�شن احمد الكرد جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ح )م( المارات ويثله:علي ا�شماعيل 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )31.313.17( وقدره  مببلغ 
الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2018/12/12 املوافق 
باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3626  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ايه - البلوكي للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الغرير لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية �س.ذ.م.م ويثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
)105548.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع 
 2018/12/10 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  الدعوى 
يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3103  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الفرو�شية للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ميماج لتجارة اخل�شار والفواكه �س.ذ.م.م ويثله:�شعيد حممد عبداهلل �شامل 
ال�شايغ الغافري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )90.198( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ �شند املديونية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
2018/12/10 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من يثلك 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�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3538  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بارا�س غوبتا راجندر كومار غوبتا 2-لر�شني توبرو ريدييك�س اند ا�شفات 
�س.ذ.م.م  اليل  احلا�شب  انظمة  لتجارة  ا���س  اب  اي��ه  �شابقا   - ����س.ذ.م.م  ا�شريز  ان��د  كونكريت 
بن  ويثلها/احمد  ����س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  املدعي/اتورنت  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
�شهيل بن �شامل املخيني بهوان ويثله:مي عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب الفال�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)67.807.33( درهم والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2018/12/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
يثلك 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�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1970  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/1- �شوي�شكوت بنك ا�س ايه مكتب متثيل م�شريف  ، اخل�شم املدخل/ 
بنت  امل��دع��ي/غ��ادة  ان  الق��ام��ة مب��ا  رم�شان جمهول حم��ل  عا�شور حممد  2- حممد 
عليك  اأق���ام  ق��د  خ���وري  ك��رم حممد  علي  وي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م  الع�شاف  علي  ب��ن  ح�شني 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي عليهم بالر�شوم 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/12/10 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك 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�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2257  جتاري كلي
مالك  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  اهلل  ح��رز  �شالح  ا�شماعيل  راك���ان   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/بنك  ان  القامة مبا  للتجارة )موؤ�ش�شة فرديه( جمهول حمل  راكان  موؤ�ش�شه 
اأقام  قد  حثبور  �شيف  حممد  خليفة  ويثله:خالد  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق 
مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
من   %12 قانونية  ف��ائ��دة  وك��ذا  البنكية  الفوائد  م��ع  دره��م   )1.348.081.26( وق���دره 
عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شداد  ع��ن  والتوقف  ال�شتحقاق  ت��اري��خ 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم 
2018/12/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من يثلك 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�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3818  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بريا منايف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مهران 
اأقام عليك الدعوى  ا�شماين ويثله:هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي قد 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )350.000( درهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.

ال�����ش��اع��ة:08:30 �س  امل���واف���ق:2018/12/20  وح��ددت لها جل�شة ي��وم اخلمي�س 
قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/134  جتاري جزئي

اىل اخل�شم املدخل/ 1-�شركة مبا�شر البحرين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /علي احمد �شالح املهداوي ويثله:احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل ال 
املربم  العقد  ببطالن  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوعميم 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م  وق���دره  )400000(  امل��دع��ي عليها مببلغ  وب��ال��زام 
التام. ال�شداد  وحتى  ت���اري���خ:2015/1/4  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 

وح���ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/11/28 ال�����ش��اع��ة:08:30 �س 
قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3986  جتاري جزئي
حمل  جمهول  عبدال�شالم  ال  حممد  �شعيد  علي  1-خالد   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /عبدالرزاق �شليمان خادم اجلامع ويثله:�شعيد حممد 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  الغافري  ال�شايغ  �شامل  عبداهلل 
وامل�شاريف  والر�شوم  ب�شداد مبلغ وقدره )210000( درهم  املدعي عليه  بالزام 
ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الح���د امل����واف����ق:2018/12/16 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2035  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-امليثاق الذهبي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عمرو حممد عبدال�شيد احمد النجار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره )2600000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق:2018/12/11 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2336  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات املالحية دبي ذ.م.م - جيمو�س 
دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جلوبال ميتاليكا للتجارة �س.ذ.م.م قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )848.820.48( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/12/20 
وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة 
بالقاعة:ch2.E.21  لذا  ال�شاعة:09:30 �س  املوافق:2018/12/13  يوم اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3044  مدين جزئي

املدعي  ان  ادري�س جمهول حمل القامة مبا  ادم  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اوم��ي��ه  ج��ون  /توبيا�س 
 %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )14232( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ش��داد  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/12 
مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر: 

نا�شيونال  جم��ل��ة  يف  ال�شحفية  امل�����ش��ورة  اأك����دت 
التاريخ  ���ش��ور  اأن  م�����وران،  ك��اث��ي  ج��ي��وغ��راف��ي��ك 
ال�شنوات  خ���الل  اح��ت��ل��ت  وق�����ش�����ش��ه  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
الع�شر الأخ��رية، �شدارة الأح��داث، نظراً لأهمية 
الق�شايا التي تناولتها وتركيزها على ال�شلوكيات 
اإىل  م�شرية  با�شتنزافها،  تت�شبب  التي  الإن�شانية 

اأن ال�شورة لغة عاملية �شد املمار�شات اخلاطئة.
�شورة”،  “ق�شة  بعنوان  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
“اإك�شبوجر”  الدويل للت�شوير  املهرجان  نظمها 
ال�شارقة،  الذي نظمه املكتب الإعالمي حلكومة 
“ق�ش�س  �شعار  حت��ت  اجل����اري،  نوفمرب   21 يف 
 24 ال�شبت(  )اأم�����س  اأع��م��ال��ه  واختتم  ملهمة”، 

نوفمرب اجلاري يف مركز اإك�شبو ال�شارقة.
�صيف القر�ص يف عد�صة �صكريي

وا�شتعر�شت موران عدداً من ق�ش�س امل�شورين، 
الق�شايا  ه��ذه  �شبيل  يف  امل�شاعب  حت��دوا  الذين 
براين  امل�����ش��ور  م��ن  منطلقة  ال��ن��ب��ي��ل��ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
امل�����ش��ورة عن  اأول ق�ش�شه  ق��دم  ال���ذي  ���ش��ك��ريي، 
اأ����ش���م���اك ال���ق���ر����س، ح��ي��ث ق����دم  يف ع����ام 2016 
جمموعة من ال�شور، والت�شجيالت املرئية، حتت 
اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  يف  القر�س”  “�شيف  ع��ن��وان 
بحرية  ث��روة  باعتبارها  القر�س  اأ�شماك  حماية 

كبرية.

وحول التحديات التي واجهها �شكريي، اأو�شحت 
موران اأن اأ�شماك القر�س ت�شبح ب�شرعات قد ت�شل 
اإىل 30 مياًل يف ال�شاعة، مما يوؤدي اإىل �شعوبة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة، ح��ي��ث تطلب منه  يف ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور 
الأمر �شنتني لإجناز م�شروعه، الذي بات مرجعاً 
للمتخ�ش�شني والباحثني املهتمني باحلفاظ على 

اأ�شماك القر�س.
�صيف جاف

وتابعت موران ا�شتعرا�س ق�ش�شها بالتطرق اإىل 
الت�شوير،  فنون  در���س  ال��ذي  البيولوجي  العامل 
ال�شورة  اأه��م��ي��ة  اأدرك  ال���ذي  زي��غ��ل��ر،  كري�شتيان 
والفيديو املرئي يف غر�س بذور الوعي لدى الأفراد 
كانوا، حيث وثق من خالل جمموعة من  اأينما 
ال�شور واملحتويات املرئية، ما تتعر�س له الغابات 
من جور  �شيوؤدي اإىل الق�شاء عليها، ما مل تتخذ 

اإجراءات وقائية للحفاظ عليها.
و���ش��ل��ط��ت اأع���م���ال زي��غ��ل��ر امل�����ش��ورة، ال��ت��ي التقط 
ال�شوء  اجل��اف،  ال�شيف  موا�شم  خالل  معظمها 
اختفاء  �شيخلفها  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ي��ة  الآث�����ار  ع��ل��ى 
م�����ش��اح��ات ���ش��ا���ش��ع��ة م���ن ال���غ���اب���ات، ال���ت���ي تعترب 
والزواحف،  الطيور،  من  الأن���واع  لآلف  موطناً 
واحليوانات، ف�شاًل عن النتائج التي تنعك�س على 

املناخ ب�شكل عام.
ال�صجرة العمالقة

اأو�شحت  ن��ي��ك��ول���س،  ن��ي��ك  وح����ول ق�����ش��ة ���ش��ور 

ن�شرتها  48 �شورة،  امل�شور وثق عرب  اأن  م��وران 
نا�شيونال جيوغرافيك على �شت �شفحات، مدى 
جمال هذه الأ�شجار التي تعترب نادرة، اإذ تتجاوز 
اأراد  حيث  املادية،  املفاهيم  كل  واأهميتها  قيمتها 
نيكول�س اأن يعرف النا�س باأهمية هذه الأ�شجار 
بل  فح�شب  واحل��ي��وان��ي��ة،  ال��ربي��ة،  للحياة  لي�س 

لالإن�شانية جمعاء.
نيكول�س،  قدمها  التي  املرئية  املحتويات  وبينت 
300 اإىل  اأط��وال ه��ذه الأ�شجار ت��راوح بني  اأن 
من  الآلف  ع�����ش��رات  وت��غ��ط��ي��ه��ا  ق����دم،   1247
الفروع، كما اأن اإحداها تعترب الأقدم على �شطح 
الأر�س بعمر قدره املتخ�ش�شون وفقاً لنيكول�س 
املرئي  الفيديو  1500 عام، حيث قال يف  بنحو 
باأكملها،  ح��ي��اة  ق�ش�س  تعترب  ال�����ش��ور  ه���ذه  اإن 

وعلينا احلفاظ عليها.
البحث يف اأعماق املحيطات

وتطرقت موران اإىل امل�شور ديفيد دوبليه الذي 
حتت  بالت�شوير  املتخ�ش�شني  بامل�شورين  ت��اأث��ر 
اإىل  ي��ه��دف  امل����اء، ح��ي��ث و���ش��ع لنف�شه م�����ش��روع��اً 
�شيما  البحرية، ل  اأن��واع احلياة  ت�شوير خمتلف 
القر�س، يف �شهري يونيو، و  اأ�شماك  توثيق حياة 

يوليو، وقد ا�شتغرقه تنفيذ م�شروعه 4 �شنوات.
ويف و���ش��ف م��راح��ل امل�����ش��روع اأ���ش��ارت م���وران اإىل 
فريق  ل�شطرار  ن��ظ��راً   العملية،  �شعوبة  م��دى 
لفرات  م��راق��ب��ة،  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ال��ع��م��ل 

تتجاوز كل منها ع�شرين �شاعة متوا�شلة، متكنوا 
خاللها من تقدمي، جمموعة كبرية من ال�شور، 
الأ�شماك  اأن��واع  من  للعديد  املرئية،  واملحتويات 
ال��ب��ح��ري��ة يف الأع����م����اق، ت��ظ��ه��ر احلياة  واحل���ي���اة 

املتنا�شقة حتت املاء.
طيور نادرة 

على  جيوغرافيك  نا�شيونال  م�شورة  وت��ن��اول��ت 
من  نوعاً   39 بت�شوير  تيم لم��ان،  امل�شور  حلم 
اإىل هذه  الإن��ت��ب��اه  لفت  ب��ه��دف  ال��ن��ادرة،  الطيور 
اأن  اأج��ل احل��ف��اظ عليها، مو�شحة  م��ن  الأن����واع، 
جملة نا�شيونال جيوغرافيك مل تكمل م�شاركتها 
ذل��ك مل يوقف  اأن  اإل  الأم���ر،   بداية  امل�شروع  يف 
ال��ذي ع��ادت املجلة  لم��ان عن موا�شلة م�شواره، 

اإىل دعمه وتقدمي كل الأدوات الالزمة له.
ومتكن لمان من حتقيق حلمه، رغم الكثري من 
�شيما  ل  العمل،  وفريق  واجهته  التي  التحديات 
يف البحث عن مواطن الطيور، وقد متكنوا من 
تقدمي جمموعة ثرية من ال�شور، والفيديوهات 
عي�شها،  وط���رق  ال��ط��ي��ور،  �شلوكيات  وث��ق��ت  ال��ت��ي 
وموطن  واأع�شا�شها،  وتكاثرها،  تزاوجها،  وطرق 
مرجعاً  التوثيقات  ه��ذه  تعترب  حيث  ت��واج��ده��ا، 
الطيور  اأن����واع  يف  واملتخ�ش�شني  للعلماء  مهماً 

النادرة.
القطط الكبرية

ال��ك��ب��رية، يف  بالقطط  م��ا و�شفتها  ���ش��ور  وح���ول 

اإ���ش��ارة اإىل ال��ن��م��ور، وال��ف��ه��ود، وغ��ريه��ا م��ن هذه 
امل�شور  اأن  م����وران  بينت  امل��ف��ر���ش��ة،  احل��ي��وان��ات 
امل�شورين  اأب������رز  اأح������د   ي��ع��ت��رب  وي���ن���ر  ���ش��ت��ي��ف 
ال���ذي���ن ن�����ذروا اأن��ف�����ش��ه��م ل��ت��وث��ي��ق ح��ي��اة ف�شائل 
ج��اب جبال غواتيمال يف  احليوانات، حيث  ه��ذه 
منت�شف الت�شعينات بهدف ت�شوير كل ما يتعلق 

بها.
اإىل  وينر  ال��ه��دف، جل��اأ  ه��ذا  �شبيل حتقيق  ويف 
�شعود جبال غواتيمال على ارتفاع 11 األف قدم، 
يف درجات حرارة و�شلت يف ف�شل ال�شتاء اإىل اأقل 
جانب  اإىل  ا�شتعان  كما  م��ئ��وي��ة،  درج���ة   30 م��ن 
الكامريات الأربعة ع�شر، بال�شكان املحليني ملعرفة 

الأماكن التي يكن فيها ر�شد هذه احليوانات.
ن��ظ��رة فنية متكاملة  ق��دم  وي��ن��ر  اأن  واأو���ش��ح��ت 
عن هذه احليوانات، من خالل جمموعة كبرية 
عي�شها،  اأم��اك��ن  حكاية  ���ش��ردت  التي  ال�شور  م��ن 
واأ�شاليبها يف ال�شيد، وطرق تكاثرها، وحمايتها 
ال�����ش��ي��د، وغريها  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا  لأ���ش��ب��ال��ه��ا� وط����رق 
واملحتويات  ال�شور  وثقتها  التي  املعلومات  م��ن 

املرئية.
حاّلل امل�صاكل

وو����ش���ف���ت ك���اث���ي م������وران ت����وم ب��ا���ش��ي��ك “حاّلل 
الثاقبة،  العني  ذو  بامل�شور  ت�شميه  امل�شاكل” كما 
م�شرية اإىل اأنه متخ�ش�س بت�شوير عوامل املياه، 
من  الكثري  املهنية  م�شريته  خ��الل  التقط  حيث 

���ش��ور الأ���ش��م��اك ال�����ش��غ��رية وال��ك��ب��رية يف اأعماق 
ب�شاأنها  املعلومات  ممن  الكثري  ووث��ق  املحيطات، 

من خالل اأعماله.
وح����ول ال��ع��م��ل حت���ت امل�����اء، اأك�����دت م�����وران وفقاً 
امل��اء، يعادل ما مقداره  اأن العمل حتت  لبا�شيك، 
اإذا  �شيما  ل  ال�شطح،  فوق  العمل  اأ�شعاف  ع�شرة 
كان العمل لياًل، حيث ا�شطر امل�شور اإىل العمل 
يف خمتلف الأوقات واملوا�شم، ومتكن من التقاط 

�شور العديد من احليوانات البحرية.
جويل �صارتور

وح�����ول ق�����ش��ة ����ش���ور امل�����ش��ور ال�����ش��ح��ف��ي جويل 
�شارتور الذي، ا�شطره مر�س زوجته بال�شرطان 
قالت   اأج��ل م�شاعدتها،  م��ن  امل��ن��زل  م��الزم��ة  اإىل 
اإىل  دفعه  احليوانات  بت�شوير  �شغفه  اأن  م��وران 
تباينت بني  التي  العديد من احليوانات  اإح�شار 
الزواحف، والطيور، واحل�شرات، اإىل منزله حيث 

قام بت�شويرها مبختلف الأو�شاع.
ت�شوير هذه  م��ن  ���ش��ارت��ور  ه���دف  اأن  واأو���ش��ح��ت 
املجموعة من احليوانات، يرمي اإىل اأن تنقل كل 

�شورة حكاية ذلك احليوان، 
وال�شغف  ال��وع��ي  ب���ذار  ال��رائ��ي  ل��دى  تغر�س  واأن 
ب�شرورة العمل من اأجل حمايتها ، حيث اختتمت 
هي  “هذه  بقولها  ال�����ش��ور  حكاية  م���وران  ك��اث��ي 
امل�شورين  ي��ع��م��ل م���ن خ��الل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 

للحفاظ على حياة باأكملها«.

»ق�صة �صورة« قدمتها امل�صورة كاثي موران

ثماين ق�س�ص ت�سرد حكاية حياة باأكملها يف »اإك�سبوجر 2018«
كاثي موران: ال�صورة لغة عاملية يف وجه املمار�صات اخلاطئة

•• ال�شارقة-الفجر:

للت�شوير  ال�������دويل  ل��ل��م��ه��رج��ان  اخل���ت���ام���ي  ال����ي����وم  ���ش��ه��د 
حلكومة  الإع���الم���ي  امل��ك��ت��ب  ينظمه  ال����ذي  “اإك�شبوجر”، 
21 حتى 24 نوفمرب اجلاري،  ال�شارقة، خالل الفرة من 
التي وفرت  العمل،  ور���س  من  ع��دداً  ال�شارقة،  اإك�شبو  مبركز 
لتطوير  من�شة  وق��درات��ه��م  م�شتوياتهم  بكافة  للم�شورين 
ن��خ��ب��ة م���ن امل�شورين  اأع��م��ال��ه��م وال����ش���ت���ف���ادة م���ن خ����ربات 

العامليني.
الت�شوير  اأ�شا�شيات  الرابع والأخري على  اليوم  وركزت ور�س 
ملتخ�ش�شي  ���ش��واًء  الت�شوير،  عملية  يف  والتحكم  ال��ت��ج��اري، 
مرحلة ما بعد الإنتاج، اأو م�شوري الأجهزة الطائرة بالتحكم 
عن بمُعد “درونز”، اأو م�شوري املنتجات، فبمجرد تلّقي مقابل 
اأو اجل��ه��ات، ل جمال  ال�شركات  اإح���دى  ل��دى  والعمل  م��ادي 
اأك��رث جمالت  من  واح��داً  التجاري  الت�شوير  ويمُعّد  للخطاأ، 

الت�شوير حيوية، ومتعة، وجدوى، واأكرثها تناف�شية.

برنامج اأدوبي فوتو�صوب والغرفة امل�صاءة:
وتناولت  ال��ه��واة،  امل�����ش��وري��ن  العمل  ور����س  اأوىل  ا�شتهدفت 
حولت  التي  ال�شور،  معاجلة  ب��رام��ج  م��ن  ال�شتفادة  كيفية 
اإىل  املا�شي  يف  ال�شور  لتظهري  املخ�ش�شة  املظلمة  الغرفة 
العاملي  الفنان  الور�شة  على  واأ���ش��رف  م�شاءة.  رقمية  غرفة 
بينو ���ش��ارادي��ت�����س، احل��ائ��ز على ع��دد م��ن اجل��وائ��ز يف جمال 
البطيء،  الت�شوير  فنون  يف  واملتخ�ش�س  الب�شرية،  الفنون 
حيث ا�شتعر�س املبادئ الأ�شا�شية لتوريد ال�شور، وتنظيمها، 
وتعديلها،  ال�شور  ت�شحيح  كيفية  اإىل  بالإ�شافة  وتقييمها، 

ومعاجلتها ح�شب احلاجة.
وقال �شاراديت�س: “اعتاد امل�شورون على تنفيذ هذه العمليات 
يف الغرفة املظلمة املخ�ش�شة لتظهري ال�شور يف املا�شي، لكن 
واأ�شبح  م�����ش��اءة،  ال��غ��رف  اأ�شبحت ه��ذه  ال��وق��ت احل���ايل،  يف 

لتنفيذ  الرئي�شة  الأداة  ال�شور  معاجلة  وبرامج  الكمبيوتر 
هذه العمليات«.

الت�صوير عن طريق اجلهاز الطائر بالتحكم عن ُبعد 
“درون«:

التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ش�س  �شالح،  ح��امت  امل�شور  اأ���ش��رف 
عمل  ور���س  ث��اين  على  بروداك�شن”،  �شوت  “ت�شوبر  ل�شركة 
ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي، وا���ش��ط��ح��ب امل�����ش��ارك��ني اإىل م�����ش��رح املجاز 

للتدرب على الأجهزة الطائرة بالتحكم عن بمُعد.
و�شّخر حامت �شالح خرباته كم�شور جوي يوّثق تطورات اأبرز 
املعامل والوجهات الرائدة يف دولة الإمارات، منها اإك�شبو دبي 
امل�شاركني  لتعليم  خليفة،  وبرج  لالأوبرا،  دبي  ودار   ،2020
الهواة واملحرفني اأ�شا�شيات التح�شري، والإقالع، والت�شوير 

اأثناء الطريان، والهبوط. 
“اأعجبتني قدرة امل�شاركني على التحكم  وقال حامت �شالح: 
بالدرونز، وخ�شو�شاً اأن بع�شهم مل ي�شتخدموا جهازاً طائراً 
بالتحكم عن بمُعد من قبل. وا�شتطاع امل�شاركون التدرب على 
هذه الأجهزة بف�شل املهرجان الدويل للت�شوير “اإك�شبوجر”، 
وي�شعدين امل�شاركة يف هذا احلدث الأبرز، الذي يتيح مل�شوري 
منطقة ال�شرق الأو�شط فر�شة ثمينة للتوا�شل مع نظرائهم 

من جميع اأنحاء العامل«.

ت�صوير املنتجات:
امل�شور  اأ�شرف  املنتجات،  ت�شوير  اإىل  الت�شوير اجلوي  ومن 
جمال  يف  املتخ�ش�س  ه��اوك��ن��ز،  ك��ول��ن  ال��ع��امل��ي  ال��ربي��ط��اين 
فر�شة  وف��رت  التي  الور�شة،  ه��ذه  على  التجاري،  الت�شوير 
التدريب العملي للم�شورين من امل�شتوى املتو�شط، واملبتدئني 
والهواة، لتعزيز مهاراتهم يف التقاط �شور املنتجات والطالع 
على  جتارب هاوكنز يف اأجنح تقنيات الت�شوير، والإعدادات، 

والإ�شاءة املختلفة.
وقال كولن هاوكنز: “تنا�شب هذه الور�شة امل�شورين الذين 
يرغبون بافتتاح �شركة نا�شئة، اإذ تعلموا خاللها كافة مراحل 
بعد  م��ا  ومرحلة  التح�شري،  م��ن  اب��ت��داًء  املنتجات،  ت�شوير 

الإنتاج، وانتهاًء بال�شور الأخرية«.

اأ�صا�صيات الت�صوير التجاري والغرف امل�صاءة 

ة  »اإك�سبوجر 2018« ي�ستعر�ص فنون الت�سوير احلديثة بالطائرات امل�سريرَّ

اللوائح  بح�شب  العلمية  الهيئة  ت�شكيل  اإع���ادة  للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  جائزة  اأعلنت 
والقوانني املعمول بها، حيث ان�شم كل من الباحث والناقد �شلطان العميمي من 
الأمريكية  والباحثة  غ��رمي  �شانتيان  ب��اول  الإ�شبانية  وامل�شتعربة  الإم���ارات  دول��ة 

األي�شون ماكويدي امل�شري اإىل الهيئة العلمية.
اإن التطوير بات �شمة م�شتمرة يف  وقال الدكتور علي بن متيم اأمني عام اجلائزة 
حمور  هو  والتجديد  الع�شر  مواكبة  ب��اأن  الإي���ان  من  انطالقا  اجل��ائ��زة  هيكلية 
تنميتها ل�شتدامة م�شريتها وموا�شلة ت�شجيل الإجنازات وتقدمي مبدعي الكلمة 

والقلم.
بذلوه من جهود  ملا  العلمية  الهيئة  �شابق وح��ال يف  اإىل كل ع�شو  بال�شكر  وتوجه 

اأن  العميمي  �شلطان  والناقد  الباحث  اأك��د  الفائت.من جهته،  العقد  ط��وال  جبارة 
ع�شويته يف الهيئة العلمية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب متثل له م�شدرا لالعتزاز 
اأهداف  اإجن��اح  يف  ي�شهم  اأن  اإىل  خاللها  من  �شي�شعى  وم�شوؤولية  كبريا  وتكريا 

اجلائزة.
من  جمموعة  ت�شم  للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  جل��ائ��زة  العلمية  الهيئة  اأن  اإىل  ي�شار 
الباحثني والأدب��اء العرب والأجانب برئا�شة �شعادة الدكتور علي بن متيم الأمني 
-اأملانيا- ب��وز  وي��ورغ��ن  الأردن-  ال�شيخ-  خليل  الدكتور  وع�شوية  للجائزة  العام 
ك��اظ��م ج��ه��اد ح�شن  وال��دك��ت��ور  اأب��وه��وا���س -فل�شطني-  �شامر  وامل��رج��م  وال��ك��ات��ب 

-العراق- والدكتور حممد بني�س -املغرب.

ان�سمام اأع�ساء جدد للهيئة العلمية 
جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب
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�صخ�صية البلطجي يف )زنزانة 7( خمتلفة

اأحمد زاهر: املناف�سة اإيجابية 
وت�سّب يف �سالح العمل

)زنزانة  فيلم  لتجربة  حما�شتك  �شبب  م��ا   •
7(؟

- عندما تلقيت عر�س امل�شاركة يف الفيلم وقراأت 
لأ�شباب  عليه  امل��واف��ق��ة  يف  اأت����ردد  مل  ال�شيناريو 
ع����دة، م��ن ب��ي��ن��ه��ا: ال�����ش��ي��ن��اري��و امل��ك��ت��وب بحرفية 
عالية، ووجود فريق عمل حمرف من الفنانني، 
مبنظور  �شخ�شيتي  �شاهدت  اأنني  اإىل  بالإ�شافة 
�شابقاً،  ق��ّدم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ج���ارب  ع���ن  خم��ت��ل��ف 
ف�شاًل عن اأن العمل يجمعني مع �شديقي ن�شال 
ال�شافعي، اإذ رغم اأننا مل نعمل �شوياً فاإننا در�شنا 
اأخرج  وه���و  نف�شها  ب��ال��دف��ع��ة  التمثيل  معهد  يف 

م�شرحية يل خالل فرة الدرا�شة.
الكوالي�س؟ عن  • ماذا 

من  وحالة  اإيجابية،  ب��اأج��واء  مليئة  الكوالي�س   -
ال�شحك املتبادل بيننا كفريق عمل، وحر�س على 
عموماً،  الفيلم.  تفا�شيل  يف  بالركيز  الهتمام 

لدينا رغبة يف تقدمي عمل جيد للم�شاهد.
• ت�شهد اأعمال البطولة اجلماعية مناف�شة فنية 

عادة، فهل هذا الأمر موجود يف )زنزانة 7(؟
- املناف�شة اإيجابية وت�شّب يف �شالح العمل. اأدوار 
راأيي،  الأح���داث. يف  وم��وؤث��رة يف  امل�شاركني مهمة 
يف  جن��اح��اً  الأك���رث  اأ�شبحت  اجلماعية  البطولة 
يحّب  اجل��م��ه��ور  اأن  خ�شو�شاً  الأخ�����رية،  ال��ف��رة 

م�شاهدتها.
الفيلم؟ ت�شوير  و�شل  اأين  • اإىل 

- اأجنزنا م�شاهد كثرية خالل الفرة املا�شية يف 
مدار  على  بالغردقة  ح�شي�س  �شهل  ويف  القاهرة 
اأ���ش��ب��وع ك��ام��ل، ون��ن��ج��ز ق��ري��ب��اً ل��ق��ط��ات رئي�شة يف 
واملطاردات  احل��رك��ة  م�شاهد  بينها  م��ن  ال��ق��اه��رة 

املوؤثرة يف الأحداث.
• هل موافقتك على الفيلم ارتبطت برغبتك يف 
تقدمي عمل حركة، خ�شو�شاً اأن اأعمال )الأك�شن( 

حتقق جناحاً كبرياً يف �شباك التذاكر؟
الفيلم ل  ول��ك��ن  الأح����داث  - )الأك�����ش��ن( مهم يف 
حما�شتي  اأ�شباب  اأح��د  وه��و  ل��وح��ده،  عليه  يعتمد 
تهمني  ع��م��وم��اً،  غ��ريه��ا.  ع��ن  املختلفة  للتجربة 
طبيعة الدور، ف�شخ�شية البلطجي يف )زنزانة 7( 

خمتلفة عن اأية �شخ�شية ج�شدتها �شابقاً.
امل�شاهد؟ هذه  اأداء  يف  �شعوبة  وجدت  • هل 

- اأت������دّرب يف ال���ن���ادي ال��ري��ا���ش��ي م��ن��ذ ن��ح��و �شتة 

ورغم  اآخ����ر،  �شينمائي  مل�����ش��روع  ا���ش��ت��ع��داداً  اأ���ش��ه��ر 
فاإنني  وتفا�شيله  حت�شرياته  م��ن  النتهاء  ع��دم 
ا�شتفدت من التدريبات يف )زنزانة 7( اإذ اكت�شبت 

لياقة بدنية مهمة.
الدور؟ اأجل  من  حمددة  ريا�شة  تعّلمت  • هل 

- ل، ول��ك��ن ال��ت��دري��ب��ات ال��ب��دن��ي��ة ال��ت��ي اأق����وم بها 
م��ن دون  م�����ش��اه��د احل��رك��ة  تنفيذ  ت�����ش��اع��دين يف 
م�شكالت، كذلك اأقوم بربوفات متعددة كي اأوؤدي 
اأ�شمن  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  جيد  ب�شكل  اللقطات 

�شالمتي ال�شخ�شية.
اأب����رام  امل��خ��رج  م��ع  ال��ت��ع��اون  وج����دت  • ك��ي��ف 

ن�شاأت؟
بالتفا�شيل  يهّتم  متميز  خم��رج  ن�شاأت   -

ت�شور  ول��دي��ه  وبالتح�شريات،  الفنية 
كامل عن العمل ي�شعى اإىل تنفيذه.
من  ال��ف��ي��ل��م  ا����ش���م  ت��غ��ري  • مل�����اذا 

)املحرف( اإىل )زنزانة 7(؟
)املحرف(  ا�شم  اأن  اعتقد   -

ك����ان م��ب��دئ��ي��اً خ����الل فرة 
ك���ت���اب���ت���ه، وب���ع���د ذل�����ك جاء 

اختيار )زنزانة 7( باعتباره 
اأن  خ�������ش���و����ش���اً  الأن�����������ش�����ب، 

الأح���داث.  يف  ت��اأث��رياً  للزنزانة 
وال���ش��ت��ق��رار ع��ل��ى ال���ش��م حتقق 

العمل،  فريق  اإىل  ان�شمامي  قبل 
اإذ وقعت التعاقد مع ال�شركة املنتجة 

على )زنزانة 7(.
• غاب اأحمد زاهر عن ال�شباق الرم�شاين 

املا�شي، فهل يكرر الأمر يف رم�شان املقبل؟ 
- ارت��ب��ط غ��ي��اب��ي ع��ن رم�����ش��ان امل��ا���ش��ي بتغيري 

موقفي جتاه م�شروع درامي كنت وافقت عليه، اإذ 
اأجرى ال�شانعون تعديالت عدة عليه.

 من ثم، 
مع  الف�شيل  ال�شهر  بتم�شية  الك��ت��ف��اء  ف�شلت 
عائلتي، وظهرت �شيف �شرف مع �شديقي يا�شر 

جالل يف )رحيم(.
وخالل  املقبل  لرم�شان  درام���ي  م�شروع  ثمة 

الفرة القليلة املقبلة يمُح�شم الأمر،
الدراما  ب�����ش��اأن  ���ش��ب��اب��ي��ة  ح��ال��ة  ت�����ش��ود  اإذ   

التلفزيونية يف م�شر عموماً.

نوال الزغبي واألبوم جديد
تنكب النجمة نوال الزغبي على ال�شتماع اإىل جمموعة من الأغنيات التي 

اختارت بع�شاً منها لطرحها يف األبومها اجلديد.
اأ�شافت  الزغبي  لكن  اأغنيات،  ثماين  الألبوم  ي�شّم  اأن  املفر�س  من  كان 
اأغنية جديدة وبات من املقرر اأن ي�شم ت�شع اأغنيات منوعة بني اللهجتني 

اللبنانية واللهجة امل�شرية.
فور اعالن الزغبي تقدمي ت�شع اأغنيات يف األبومها اجلديد، انهالت عليها 
تعليقات موؤيدة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي، عرب فيها املتابعون عن 

حما�شتهم، باعتبار اأن الرقم ت�شعة مبثابة خري وبركة.

نادين ن�سيب جنيم تنتقد 
جنيفر لوبيز

نادين  املمثلة  انتقدت  ال�شاخرة  )عديلة(  �شفحة  على  من�شور  خ��الل  من 
ن�شيب جنيم الإطاللة اجلريئة للنجمة العاملّية جنيفر لوبيز على غالف 
جملة InStyle ، ما اأثار ردود فعل �شلبية من البع�س الذي اعترب تعليق 
جنيم مبثابة �شخرية من النجمة العاملية، مع العلم اأن جنيم اأعجبت بلون 

ف�شتان لوبيز.

الذي  ب��ي��ك  رام���ح  دور  اأن  ���ش��ك يف  ل 
م�شل�شل  يف  م��غ��ن��ي��ة  ب��ا���ش��م  ي��ج�����ش��ده 
)ثورة الفالحني( )يعر�س راهناً على 
لالإر�شال(،  اللبنانية  )املوؤ�ش�شة  �شا�شة 
ي�شكل مرحلة جديدة يف م�شريته الفنية، 

لناحية خو�شه جتربة اأدوار ال�شر،
الوطنية  )ال���وك���ال���ة  م���ع  ح����وار  م���وؤك���داً يف   
لالإعالم(، اأن ال�شخ�شية �شتح�شر بت�شلطها 
وق�شاوتها وطغيانها وا�شتبدادها ومب�شاهدها 
اىل  الثالثني  احللقة  م��ن  اب��ت��داء  ال�شعبة 

احللقة الأخرية.
اأنه حني عر�س عليه �شديقه املنتج  اأ�شاف 
جمال �شنان، وهو يحرم جتاربه، اأن ي�شارك 

يف م�شل�شل )ثورة الفالحني(، 
الأرب��ع��ة ع�شرة  ق���راءة احللقات  بعد  اع��ت��ذر 
الأ����ش���ول  م���ن  )ل��ي�����س  ل����ه:  وق�����ال  الأوىل 
ان�����ش��م��ام��ي اإىل ه���ذا ال��ع��م��ل ف��ال��ب��ط��ول��ة يف 

مكان اآخر(.
اأحد  مغنّية  يكون  اأن  املنتج  اإ�شرار  مع  لكن 
ابطال امل�شل�شل طلب قراءة امل�شل�شل كامال، 
ك��ل��ودي��ا مر�شليان  ال��ك��ات��ب��ة  اإل��ي��ه  ف��ار���ش��ل��ت 
تباعاً،  كتابتها  م��ن  تنتهي  ال��ت��ي  احل��ل��ق��ات 
ومل�س عن كثب عمق تركيبة �شخ�شية رامح 

بيك الذكية واأبعادها.
التي  اأن ق�شاوة رامح بيك  اإىل  اأ�شار مغنّية 
يتح�ش�شها امل�شاهد كرهاً له اأو عتباً اأو لوما 
ان��ت��ب��ه اإل��ي��ه��ا م��ن ردة ف��ع��ل امل��ق��رب��ني منه 
وال���دت���ه وزوج����ت����ه، ويعترب  م��ث��ل 
ذل�������ك ن���ق���ط���ة اإي���ج���اب���ي���ة 
ت�����ش��ج��ل ل�����ش��احل��ه جلهة 
هذه  تقم�س  يف  الإق��ن��اع 
ال�شخ�شية التي تاأتي بعد 
�شل�شلة اأدوار �شيطرت عليها 

الطيبة.

اأدوار مركبة
اأو�شح مغنية اأنه يف بداية م�شواره مع الكاتب مروان 
جنار يف م�شل�شل )طالبني القرب( كان ي�شاأله حول 
العندليب  كما  باأنه  فيجيبه  دوره  على  الفعل  ردود 

عبد احلليم حافظ يحبه النا�س يف كل ما يقدمه.
م���روان جن��ار لالبتعاد عن  ك��الم  )ا�شتفزين  ت��اب��ع: 
دور  اأدي���ت  وه��ك��ذا  م��رك��ب��ة،  اأدوار  نحو  اخل��ري  اأدوار 
33 يوم(  املقاوم يف م�شل�شل )الغالبون( ويف )فيلم 
ودور عميل اإ�شرائيلي يف م�شل�شل )درب اليا�شمني(.

ول ينتق�س مغنية من جناح جتاربه ال�شابقة �شواء 
املا�شي،  اي��ل��ي م��ع��ل��وف يف: )رج����ل م���ن  امل��ن��ت��ج  م���ع 
ي��ا���ش��م��ي��ن��ة، ك��ل احل���ب ك��ل ال���غ���رام(، اأو م��ع )مركز 
ل���الإن���ت���اج( يف: )ال���غ���ال���ب���ون، درب  ال�����دويل  ب�����ريوت 
يف  جتربته  اأن  ويعترب  البنادق(،  وقيامة  اليا�شمني 
التي  التجارب  ا�شتكمال لهذه  م�شل�شل )تانغو( هي 

�شجلت جناحاً وانت�شاراً.

اأعمال مل تعر�ص
امل��دف��ون( مل  )ال�شر  فيلمه  ك��ون  با�شم مغنية  اأ�شف 
يعر�س يف �شالت لبنان، وم�شل�شل )�شريعة الغاب( 
الذي اأدى بطولته لن يعر�س كما توقع يف 2018، 
لأن املنتج هاجر من لبنان واأخذ املواد امل�شورة معه، 
ا���ش��رداد م��ا �شرفه،  )ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ل يحتاج اىل 
فاأ�شاع بذلك �شنة من عمره يف م�شل�شل لو عر�س 
اليوم لقيل اإنه ا�شتن�شاخ عن )الهيبة(، رغم انه �شور 

قبله بفرة كبرية(.

�صخ�صية تاريخية
يتمنى با�شم مغنية اأن يج�شد �شخ�شية يو�شف بيك 
كرم )زعيم وطني لبناين �شطر بطولت يف مقاومة 
العثمانيني يف القرن التا�شع ع�شر( يف فيلم �شينمائي 
يتمتع باإنتاج �شخم ول يتوخى الربح، بعدما تعرف 
اإىل ���ش��ريت��ه ح���ني ���ش��ور يف اإه������دن، م�����ش��ق��ط راأ����س 
جثمانه  و�شاهد  الثانية(  )ال�شيدة  فيلم  ال��زع��ي��م، 

املحنط ومتثاله.

من  كبريًا  ع��ددًا  اأجنز  وقد   )7 )زنزانة  فيلم  يف  دوره  زاهر  اأحمد  ر  ي�صوِّ
م�صاهده خالل الفرتة املا�صية. يف هذا احلوار يتحدث الفنان امل�صري عن 

الفيلم اجلديد وم�صاريعه املقبلة.

با�سم مغنية: )رامح بيك( مرحلة 
جديدة يف م�سريتي الفنية

بعد م�صاركته يف م�صل�صل )ثورة الفالحني( بدور رامح بيك، ي�صارك املمثل با�صم مغنية يف 
التغيري الذي  التي تاأتي يف �صياق  م�صل�صل )حتت الأر�ص( ويج�ّصد فيه �صخ�صّية املجنون 
يعتمده مغنّية يف اختيار اأدواره وانتقاله من الرومان�صية واخلري اإىل تلك املرّكبة، كما يف 

دور رامح بيك الذي ي�صيطر عليه الت�صلط وال�صتبداد.
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درا�سة تن�سح بتناول البنجر وال�سبانخ 
للوقاية من فر�ص فقدان الروؤية

املتواجدة  النباتية،  النرات  عنا�شر  تناول  اأن  اإىل  جديدة  درا�شة  تو�شلت 
اأن ينع  والبنجر، يكن  الورقية اخل�شراء  اأ�شا�شي يف اخل�شروات  ب�شكل 
فوق  الأ�شخا�س  ل��دى  الب�شر  لفقدان  �شائع  �شبب  وه��و  البقعي،  التنك�س 
البحوث  )معهد  ف��ى  اإليها  املتو�شل  البيانات  واأو���ش��ح��ت  اخلم�شني.  �شن 
اإىل   100 بني  ما  يتناولون  الذين  الأ�شخا�س  اأن  اأ�شراليا،  فى  الطبية( 
142 ملليجراما من نرات النباتات كل يوم تراجعت بينهم بن�شبة 35% 
 ،  )AMD( املبكر  بالعمر  بالتقدم  املرتبط  البقعى  ال�شمور  خماطر 
نرات  من  ملليجراما   69 من  اأق��ل  تناولوا  الذين  بالأ�شخا�س  مقارنة 
جملة  فى  ن�شرت  والتى  اإليها  املتو�شل  للنتائج  ووفقا  ي��وم.  كل  النباتات 
)اأكاديية علم التغذية(، حتتوى ال�شبانخ على 20 ملليجراما من النرات 
لكل 100 جرام، بينما يحتوى البنجر على ما يقرب من 15 ملليجراما 
من النرات لكل 100 جرام، وهذه هى املرة الأوىل التى يتم فيها قيا�س 
فى  بالتقدم  املرتبط  البقعى  التنك�س  خ��رط  على  الغذائية  ال��ن��رات  اآث��ار 
مع  مقابالت  الباحثون  اأج��رى  الدرا�شة،  وفى   .  )AMD( املبكر  العمر 
49 عاما، ومت  اأعمارهم على  اأ�شراليا تزيد  بالغ من   2.000 اأكرث من 

متابعتهم على مدار 15 عاما.

ت�سلب ال�سرايني موؤ�سر مهم على الإ�سابة بـاخلرف
ال��ذي قد  ال�شلبي واخلطري  ال��دور  دقت درا�شة طبية، جر�س اخلطر، من 

يلعبه ت�شلب ال�شرايني يف زيادة خطر الإ�شابة باخلرف.
ك��ب��ار ال�شن يبلغ متو�شط  356 م��ن  اأك���رث م��ن  ب��ي��ان��ات  ال��ب��اح��ث��ون  وح��ل��ل 
78 عاماً يف بيت�شربج يف ولية )بن�شلفانيا( الأمريكية، والذين  اأعمارهم 
تعد  ال�شلبة  ال�شرايني  اأن  ووج��دوا  عاماً،   15 من  لأك��رث  متابعتهم  متت 

موؤ�شراً مهما للخرف.
ال�شالبة  من  اأعلى  م�شتويات  من  يعانون  الذين  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
ال�شريانية كانوا اأكرث عر�شة بن�شبة %60 لالإ�شابة باخلرف من اأولئك 
الذين لديهم م�شتويات منخف�شة، على الرغم من اأن الدرا�شة مل تثبت اأن 

ال�شرايني الأكرث �شالبة ت�شبب اخلرف.
وقال الباحثون اإنه حتى العالمات الب�شيطة ملر�س الدماغ مل تكن موؤ�شراً 
جيداً للخرف مثل �شالبة ال�شرايني، ويف الوقت الذي ت�شبح فيه ال�شرايني 
الكبرية اأكرث �شالبة، تت�شاءل قدرتها على تخفيف �شخ الدم من القلب، 
وهو ما ينقل قوة النب�س املتزايدة اإىل الدماغ، ما ي�شاهم يف اإحلاق �شرر 

�شامت باملخ مما يزيد من خطر الإ�شابة باخلرف.
جامعة  يف  الأوب��ئ��ة  علم  م�شاعد  اأ�شتاذ  م��اك��ى(،  )را�شيل  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
مع  يرافق  ال�شرايني  ت�شلب  اأن  من  الرغم  على  الأمريكية:  )بيت�شربج( 
عالمات �شمت اأو تلف غري �شريري يف الدماغ وتراجع معريف، حتى الآن، 
الإ�شابة  ال�شرايني كانت مرتبطة بخطر  اأن �شالبة  الوا�شح  مل يكن من 

باخلرف.
واأكدت را�شيل ماكى اأن اخلرب ال�شار يكمن يف اإمكانية تقليل ن�شب ت�شلب 
ال�شرايني عن طريق التدخل الدوائي املعالج ل�شغط الدم املرتفع وتغيري 
منط احلياة.. فقد وجدت الدرا�شة، على �شبيل املثال، اأن ممار�شة التمارين 

يف �شن ال�73 عاماً كانت مرتبطة بت�شلب �شرايني اأقل بعد خم�س �شنوات.

العربية؟  اللغة  يف  بالدرفل  املق�صود  • ما 
 -العلم الذي يرفع يف احلرب. 

البندقية،  تاجر  التالية:  امل�صرحيات  موؤلف  من   •
امللك لري ، ماكبث؟ 

 -وليم �شك�شبري. 
�صك�صبري؟  وليم  م�صرحيات  عدد  يبلغ  • كم 

-  37 م�شرحية. 
العربية؟  اللغه  يف  ال�صمهري  هو  • ما 

- الرمح ال�شلب. 
يعني ا�صم عنرتة يف اللغه؟  •  ماذا 

- الذباب الأزرق؟ 

النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�شة  �شن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 
 • اأن �شكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�شف املليون كل اأ�شبوع

 • اأن النمل العامل والن�شيط هو من الإناث . اأن البومة لترى يف الظالم الدام�س.
 • اأن منو ظفر اإ�شبعك الو�شطى هو اأ�شرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ.

 • اأن احليوان الوحيد الذي ي�شتطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.
 • اأن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من اأجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف.

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�شرع  ب�شكل  منوت  • اأننا 
 • اأن هنالك نوعا من الأ�شماك يدعى بال�شمك ال�شديف باإمكانه ابتالع اإن�شان كامل

 • اأن �شغط املاء داخل كل خلية يف الب�شلة كاف لت�شغيل حمرك بخاري.
 • اأن الإن�شان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.

 • اأن الأفعى ت�شمع الأ�شوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�شوت بل�شانها.
 • هل تعلم اأن اجل�شم الب�شري يتكون من 206 قطعة عظم . 

 • هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�شع دقائق و لي�شت على مرة واحدة اإمنا 
على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

الثعلب واخلباز
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فوائد اجلوافة
اجل��������������واف��������������ة 
م���������ن ف����اك����ه����ة 
ال�شيف املميزة 
التي  واللذيذة 
يع�شقها الكثري 
وحتر�س  م��ن��ا، 
البيوت  رب������ات 
تقديها  ع��ل��ى 
يف �شكل ع�شري 
ل��ت��غ��ذي��ة اأف����راد 

اأ�شرتها.
نتناولها  جتعلنا  عالجية  ف��وائ��د   8 للجوافة  اإن   ، غذائية  درا���ش��ة  وق��ال��ت 

يوميا، وتتمثل يف التايل:
الوزن تنق�س   1-

بالدم ال�شار  الكولي�شرول  تخف�س   2-
الرئة اأمرا�س  من  حتمى   3-

املرتفع الدم  �شغط  خف�س  عى  ت�شاعد   4-
الإ�شهال تعالج   5-

ال�شعال على  تق�شى   6-
اجلروح ت�شفى   7-

ال�شكرى مبر�س  الإ�شابة  من  تقى   8-

جمموعة من العرائ�ص تتناف�صن خالل )�صباق العرائ�ص( يف العا�صمة التايالندية بانكوك، حيث حت�صل 
الفائزة على جائزة عبارة عن رعاية كاملة حلفل الزفاف.    رويرتز 

الذي  العاثر  وينعتان حظهما  ال�شهية  اخلبز  رائحة  يت�شممان  وهما  دك��ان خباز  اوى من  واب��ن  ثعلب  اق��رب 
جعلهما ل يح�شنان �شنع اخلبز والكعك..  فقال الثعلب: اآه اإبكي وحدك يا ابن اأوى فانا با�شتطاعتي ان اأ�شحك 
على اخلباز واتناول ما ا�شتهي من كعك وخبز. فقال ابن اوى: ح�شنا لو حدث ذلك فلك عندي كل الحرام 

و�شتكون زعيما علينا فهيا كي ارى مامل اأره قبال.
اختباأ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد: فقال الثعلب .. اآه ..اآه ايها 
اخلباز كنت م�شافرا و�شديقي ابن، اوى فو�شلت اإىل انفي رائحة جميلة، ت�شاءلنا ما هذه الرائحة؟ فقلت: اإنها 
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�شاجرنا فركني و�شار. والآن اريد ان اتاأكد من ح�شن ظني وفطتني وهو ان 

ما ا�شمه هو الكعك.
 ف�شحك اخلباز الذكي وقال: نعم انه الكعك ال�شهي، اخرجته من الفرن منذ �شاعة ورائحته ال�شهية هي التي 
و�شلت لأنفك ايها الذكي، لذا �شاأطعمك اجمل كعك لن تن�شاه، لكن ل تعود علينا كثريا فانت لتدفع مال، 

انتظرين هنا و�شاأح�شره اليك.
غاب اخلباز قليال ثم خرج وقال: ها هو الكعك ، ن�شيبك ون�شيب ابن اوى الذي ذهب، فاأ�شرع الثعلب والتهم 
الكعكة الوىل م�شرعا لكنه مل يكد يقرب من الثانية حتى قفز �شارخا من �شدة ما احرقته البهار التي ح�شي 
بها اخلباز الكعكة واأخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�شه ف�شحك اخلباز وقال له: ل تن�شى اأن تاأكل ن�شيب ابن 
اوى. وتركه وان�شرف والثعلب يتلوى من �شدة الأمل فجاء ابن اأوى وقال له ت�شتطيع اأن تاأكل ن�شيبي وهنيئا 

مريئا ما ا�شتهيته.. من ي�شحك على اخلباز يحرق بناره.

التبغ اجلديد خطر يق�سي على حياة 7 مليني �سخ�ص �سنوًيا
�شبهت منظمة ال�شحة العاملية اأثر تلوث الهواء على الإن�شان بالتدخني، 
التي يعانيها  امل�شكلة  م�شتخدمة م�شطلح )التبغ اجلديد( لإب��راز حجم 

معظم دول العامل.
% من   90 من  اأك��رث  ف��اإّن  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اإح�شاءات  وح�شب 
�شكان العامل ي�شتن�شقون هواء ملوًثا، فيما توا�شل الأبحاث الك�شف عن 

التاأثري املدمر لذلك على ال�شحة، ل �شيما �شحة الأطفال.
7 ماليني �شخ�س �شنوًيا، وي�شر مليارات  ويوؤدي تلوث الهواء اإىل وفاة 
الب�شر، ويف غالبية املدن يفوق تلوث الهواء م�شتويات اجلودة التي تو�شي 

بها منظمة ال�شحة العاملية.
وقال مدير عام املنظمة تيدرو�س جيربي�شو�س: اإّن على العامل اأن يت�شرف 
كل  الب�شر  مليارات  ي�شتن�شقه  الذي  امل�شمم  الهواء  اجلديد.  التبغ  ب�شاأن 
يوم. واأ�شاف جيربي�شو�س يف مقال ل�شحيفة )جارديان( الربيطانية: ل 
اأحد ي�شلم من تلوث الهواء. ل غني ول فقري. اإنها حالة �شحية طارئة 

الكوكب. هذه حلظة حا�شمة  ي�شود  الدخاين  ال�شباب  و�شامتة، متابًعا: 
ويجب اأن نزيد العمل لال�شتجابة على وجه ال�شرعة لهذا التحدي الذي 

ي�شبب وفيات واإعاقات يكن جتنبها.
ب�شاأن  الأول  العاملي  املوؤمتر  على  اأي��ام  قبل  جيربي�شو�س  تعليقات  وتاأتي 
تلوث الهواء وال�شحة، يف املقر الرئي�شي ملنظمة ال�شحة العاملية يف جنيف 

من 30 اأكتوبر اإىل 1 نوفمرب.
ويعقد املوؤمتر بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية 
لالأر�شاد اجلوية، واأمانة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ 
الأجل،  املناخ ق�شرية  للحد من ملوثات  النظيف  والهواء  املناخ  وحتالف 

وجلنة الأمم املتحدة القت�شادية لأوروبا.
ومن بني امل�شاركني يف املوؤمتر وزراء ال�شحة والبيئة وغريهم من ممثلي 
جمال  يف  والعاملون  الدولية،  احلكومية  ال��وك��الت  وممثلو  احلكومات، 

ال�شحة، وممثلو قطاعات اأخرى.


