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ا�سربوا القهوة... خل�سارة الوزن 
ملكافحة  مفتاحاً  يعد  القهوة  �شرب  اأّن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  تو�شلت 

ال�شمنة وذلك ب�شبب احتوائها على الكافيني!
ويف التفا�شيل، تبني اأّن الكافيني وهو من�شط فعال، ي�شاعد يف حرق 

ال�شعرات احلرارية عن طريق تعزيز انتاج هرمون الأوك�شيتو�شني.
هذا الهرمون يوؤثر على ال�شهية والتمثيل الغذائي الأمر الذي ي�شهل 

عملية نحت اخل�شر.
وقد اأجريت هذه الدرا�شة على الفئران التي تعاين من الوزن الزائد، 
ح��ي��ث اأع��ط��ي��ت ه���ذه الأخ�����رة ك��م��ي��ات ك��ب��رة م��ن ال��ك��اف��ي��ني. وتبني 
ومنحها  اأق��ل  تاأكل  الفئران  جعل  الكافيني  اأن  ال�شينيني  للباحثني 

املزيد من الن�شاط.
اأهمية  على  ال�شوء  األقت  ال�شينية  الدرا�شة  ه��ذه  اأّن  ذك��ره،  اجلدير 

الكافيني لتنظيم عملية الأي�ض.

اخلفايا ال�سحية التي يك�سفها لون ل�سانكم!
يعترب الل�شان من الأع�شاء الأ�شا�شية التي تلعب دوراً كبراً يف قدرة 
اأن  الإن�شان على التكّلم وتناول الطعام. ولكن ما قد ل تعرفونه هو 

لون الل�شان قد يك�شف الكثر عن �شّحتكم.
ما هي اخلفايا ال�شحية التي يك�شفها لون ل�شانكم؟

- ال��ل�����ش��ان الأ���ش��ف��ر: ق��د ي��ك��ون ال��ل�����ش��ان الأ���ش��ف��ر دل��ي��ًا ع��ل��ى وجود 
ا�شطرابات يف اجلهاز اله�شمي والكبد.

- الل�شان الأبي�ض: يكت�شب الل�شان اللون الأبي�ض لأ�شباب عدة، منها 
اتباع نظام غذائي عايل الدهون اأو احلار جداً. ولكن قد يكون اأي�شاً 

هذا اللون دليًا على الإ�شابة مبر�ض القاع اأو "احلمو".
- الل�شان ال�شاحب: اإذا كان لون ل�شانكم وردياً �شاحباً، فهذا قد ي�شر 

اىل نق�ض يف بع�ض العنا�شر الغذائية.
يف  نق�ض  على  موؤ�شراً  يكون  اأن  ميكن  اللون  هذا  الأحمر:  الل�شان   -
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- الل�شان الأ�شود: هذا اللون نادر جداً ولكنه يقرتن بعوامل خمتلفة 
مثل تناول امل�شادات احليوية اأو الأدوية الأخرى، التدخني والقهوة، 

اأو اإ�شاءة ا�شتخدام غ�شول الفم.
- الل�شان اجلاف: هذه امل�شكلة ناجمة عن ا�شطرابات يف فرز اللعاب، 
 Gougerot-Sjögren كما اإنها قد تكون ناجمة عن متازمة

.sacoïdose اأو

الهواء يف  فجاأة  املوت” يتوقف  “قطار 
درايتون مانور  الإث��ارة يف مدينة  الباحثني عن  �شيب جمموعة من 
لاألعاب الرتفيهية يف بريطانيا بالرعب ال�شديد بعد اأن توقف قطار 

املوت الذي يركبونه فجاأة يف الهواء على ارتفاع 82 قدًما.
الربيطانية،  م��ي��ل  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����ش��رت��ه��ا  ل���ق���ط���ات،  واأظ����ه����رت 
مبقاطعة  ت��ام��ورث،  يف  الرتفيهية  الأل��ع��اب  مدينة  يف  مرعًبا  م�شهًدا 
�شتافورد�شاير يف اإجنلرتا، للركاب وهم يتدلون من روؤو�شهم يف واحدة 

من اأكرث النقاط ارتفاًعا والتي ي�شر عليها القطار.
تعر�ض يف  ق��د  امل���وت  ق��ط��ار  اإن  الأل��ع��اب  با�شم مدينة  وق���ال متحدث 
اأن��ه مت  موؤقت، م�شيًفا  توقف  اإىل  ال�شبت  يوم  3:22 ع�شر  ال�شاعة 

اإخاء جميع الركاب من القطار باأمان.
دراي��ت��ون مانور  ال��زائ��ري��ن يف مدينة  اأم���ام  امل��وت فتح  اأن قطار  يذكر 
الرتفيهية باململكة املتحدة يف العام 2005 وي�شتطيع ال�شر ب�شرعة 
من ت�شليح  الفور  على  املوظفون  ومتكن  ال�شاعة.  يف  ميًا   43.5

العطل بالقطار واإعادة ت�شغيله بعد احلدث مبا�شرة.
الركاب  ت��رك  ال��ذي  جديد  �شبط  نظام  بوا�شطة  الركاب  تاأمني  ومت 

معلقني يف الهواء من منطقة الفخذين.
ووقع احلادث بعد �شبعة اأ�شابيع فقط من وفاة اإيفها جانيث البالغة 
اأثناء ركوبها لعبة النهر  11 عاًما والتى لقيت م�شرعها  من العمر 

ال�شريع يف املدينة الرتفيهية ذاتها.

الثالثاء   4   يوليو    2017  م   -   العـدد  12061  
Tuesday  4   July   2017  -  Issue No   12061

الدراجات لركوب  مذهلة  فوائد   5
الدراجات، مبا فى ذلك حت�شني �شحتك  املزايا لركوب  العديد من  هناك 

وال�شعادة وهو و�شيلة موؤكدة لتفادى املر�ض مع تعزيز فقدان الوزن.
وفى هذا ال�شياق، ك�شف املوقع الطبي الأمريكي “bikeradar”، عن 5 

فوائد لركوب الدراجات، وت�شمل:
من ال�شيارة اأ�شرع  مكانك  اإىل  ت�شل  �شوف   1-

التنقل بالدراجة يف املدن الرئي�شية �شيجعلك ت�شل اإىل املكان املراد الذهاب 
اإليه فى ن�شف الوقت من ال�شيارات.

جتعلك حت�شل على نوم اأكرث عمقاً  2-
ركوب الدراجات يف ال�شباح الباكر �شوف ي�شاعدك على احل�شول على النوم 

العميق عند الرجوع اإىل املنزل وجتنب الأرق.
�شناً اأ�شغر  تبدو  يجعلك   3-

اأن  بانتظام ميكن  ال��دراج��ات  رك��وب  اأن  �شتانفورد  العلماء يف جامعة  وج��د 
يحمي ب�شرتك من الآثار ال�شارة لاأ�شعة فوق البنف�شجية وتقليل عامات 

ال�شيخوخة.
الأمعاء �شحة  يعزز   4-

ووفقا خلرباء من جامعة بري�شتول، قال الدكتور "اآنا راميوندو"، اأخ�شائي 
الوقت  تقليل  على  ي�شاعد  البدين  الن�شاط  اإن  اله�شمي  اجلهاز  اأم��را���ض 
الذي ي�شتغرقه الطعام للتحرك عرب الأمعاء الغليظة، مما يحد من كمية 
اأكرث ليونة ومينع  اأخرى يف اجل�شم ويكون الرباز  املياه التي متت�ض مرة 

الإم�شاك.
الدماغ قوة  زيادة   5-

وجد باحثون من جامعة اإلينوي اأن ركوب الدراجات اأدى اإىل حت�شن بن�شبة 
%15 يف الختبارات العقلية، وذلك لأن ركوب الدراجات ي�شاعد على بناء 
"احل�شني" وهى املنطقة امل�شوؤولة عن الذاكرة،  خايا دماغية جديدة يف 

والتي تتدهور بدءا من �شن ال� 30 عاماً.

ورم بحجم كرة 
تن�س بوجه فتى 

خ�شع فتى هندي مل يتجاوز من العمر 13 
ورم  لإزال��ة  لعملية جراحية خطرة،  عاماً 
وذلك  تن�ض،  ك��رة  بحجم  وجهه  من  �شخم 
اأن عا�ض معزوًل عن العامل اخلارجي،  بعد 
وكان  ال��ن��ادرة.  املر�شية  احلالة  هذه  ب�شبب 
املدعو  الفتى  اإ�شابة  �شخ�شوا  قد  الأط��ب��اء 
ت�شمى  غريبة،  مر�شية  بحالة  مانيكاندان 
جزء  انتفاخ  اإىل  واأدت  اإن�شيفالو�شيل  طبياً 
على  اخل���ارج  اإىل  وب��روزه��ا  اجلمجمة  م��ن 
غ�����رار ال���ب���ن���دول، مم���ا ج��ع��ل��ه م���ن���ب���وذاً بني 
ال�شكان املحليني يف منطقة كرال، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ال�شخمة  ال��ك��ت��ل��ة  ه���ذه  ت�����ش��ب��ب��ت  اأن  وب��ع��د 
مب�شاكل يف الروؤية لبنهما، و�شوهت مظهره 
والدا مانيكاندان يبحثان  راح  ب�شكل كبر، 
عن اأية و�شيلة للح�شول على املال، واإجراء 
عملية جراحية لإنقاذ حياته. وبتمويل من 
احلكومة، اأجريت يف وقت �شابق من الأ�شبوع 
 11 ملدة  ا�شتمرت  جراحية  عملية  املا�شي، 
 10 �شاعة، متكن خالها فريق مكون من 
م�شت�شفى  يف  الكتلة  اإزال����ة  م��ن  ج��راح��ني، 
اأمًا  اأمريتا، مما اأعطى مانيكاندان  معهد 

ليعي�ض حياة طبيعية من جديد.

تغري اللون الأ�سلي 
لتمثال احلرية

ال�شهر،  ي��ك��ن مت��ث��ال احل��ري��ة  مل 
املقدم من فرن�شا للوليات املتحدة 
عام 1885، اأخ�شر اللون، بل كان 

نحا�شيا لمعا.
وك�����������ش�����ف ف�����ي�����دي�����و ج������دي������د عن 
التفاعات الكيميائية الناجتة من 
الذي  الهواء،  الأوك�شيجني وتلوث 
اإىل تغر لون متثال احلرية  اأدى 
املوجود يف نيويورك، من النحا�شي 
الفيديو  وي��و���ش��ح  الأخ�����ش��ر.  اإىل 
الكيميائية  اجلمعية  ن�شرته  الذي 
الأمريكية، اأن التمثال )طوله 93 
�شنوات   9 م��دى  ُبني على  م���رتا(، 
باأجزاء نحا�شية تغطي راأ�ض الهيكل 
احل��دي��دي. وذك��رت دائ��رة خدمات 
التمثال  اأن  ال��وط��ن��ي��ة،  احل��دي��ق��ة 
30 طنا من النحا�ض،  يتكون من 
اأي ما يكفي ل�شناعة 435 مليون 
ال��راوي يف الفيديو:  بن�ض. ويقول 
حت���ول مت��ث��ال احل��ري��ة ب��ب��طء من 
اللون النحا�شي الامع اإىل البني، 
والأخ�شر.  الأزرق  اإىل  ث��م  وم���ن 
وعندما تغر لون متثال احلرية، 
امل�������ش���وؤول���ني فكرة  ب��ع�����ض  اق�����رتح 
ا���ش��ت��ع��ادة ال���ل���ون الأ����ش���ل���ي، ولكن 
القرار.  هذا  على  احتجوا  ال�شكان 
تفاعات  اإىل  اللون  تغر  ويرجع 
والهواء،  ال��ن��ح��ا���ض  ب��ني  الأك�����ش��دة 
الذرة  تفقد  ع��ن��دم��ا  ح��ي��ث حت���دث 
ذرة  اإىل  ل��ي��ن��ت��ق��ل  الإل�������ك�������رتون، 
احلرية،  متثال  حالة  ويف  اأخ���رى. 
ف����اإن ت��غ��ر ال���ل���ون الأ���ش��ل��ي حدث 
الغاف  يف  الأوك�������ش���ج���ني  ب�����ش��ب��ب 
لاإلكرتونات.  املتعط�ض  اجل���وي، 
الهواء  ف����اإن  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع�����اوة 
اأدى  ن���ي���وي���ورك،  امل���ل���وث يف ولي����ة 
اأول  اأي�شا. و�شمل  اللون  اإىل تغر 
النحا�ض  تخلي  كيميائي،  تفاعل 
ع��ن الإل���ك���رتون���ات وان��ت��ق��ال��ه��ا اإىل 
اجلوي،  ال��غ��اف  يف  الأوك�شيجني 
لّلون  امل���ع���دن  حت���ول  اإىل  اأدى  م���ا 
الأحمر الوردي. ومع فقدان املزيد 
معدن  يت�شكل  الإل��ك��رتون��ات،  م��ن 
جديد ا�شمه "tenorite"، وهو 

اأ�شود اللون.

تعرف على هدية 
مي�سي ل�سيوفه

ليونيل  ب��ر���ش��ل��ون��ة  جن����م  اأه�������دى 
م��ي�����ش��ي زج���اج���ة ف���اخ���رة م���ن ريد 
واين لكل من زمائه احلا�شرين 
يف حفل زفافه، مرفقة بر�شالة من 
"الربغوث"،  وتوقيع  العرو�شني 

و�شكر خا�ض لكل من ح�شر.
واحتفل مي�شي، اجلمعة 30 يونيو 
�شديقة  م���ن  ب���زف���اف���ه  ح����زي����ران، 
اأنطونيا  ط��ف��ل��ي��ه  واأم  ط��ف��ول��ت��ه 
روك���وت�������ش���و، يف م���دي���ن���ة روزاري�������و 

الأرجنتينية.

يبدو املظهر عند الفتاة املراهقة من امل�شائل املهمة التي ت�شغل 

بالها. فهي بداأت ت�شعر باأنوثتها، وحتّمر وجنتاها كّلما �شمعت 

اإطراًء من الآخرين، في�شبح اهتمامها ب�شكلها اخلارجي اأولوية 

اأنها  اأمام املراآة تنظر اإىل نف�شها وتتاأكد من  يف حياتها. تقف 

يف  تدخل  يتغري  الذي  اجل�شد  �شورة   ، �شورة  اأجمل  يف  تبدو 

اأو  ذكًرا  كان  اإذا  عّما  النظر  بغ�ض  عموًما  املراهق  قلق  �شميم 

غريًبا  �شيًئا  بع�شهم  عند  ي�شبح  اجل�شد  اأن  درجة  اإىل  اأنثى، 

حتدث  التي  ال�شريعة  التحّولت  هذه  بوطاأة  في�شعر  عنه، 

جل�شده الذي يطرح نف�شه اأمامه، يتحّداه ويقاومه ويقلقه.

فين�شب قلق املراهق على القامة والوزن وال�شكل العام والوجه 

اأم  جمياًل  �شيكون  هل  �شكله،  �شيكون  كيف  ويت�شاءل  والأن��ف 

قبيًحا، هل �شيكون طوياًل اأم ق�شرًيا �شميًنا اأم نحياًل؟... وهذا 

ما يدفع به اإىل مراقبة وجهه وج�شده يف املراآة ، ويربز هذا 

اإىل  ال�شبب  اأكرث من الذكور، ورمبا يعود  ال�شلوك عند الإناث 

املراهقني  اأبناءهم  الأه��ل  يحفز  التي  الهتمامات  اختالف 

الذكور على القيام بها، كممار�شة ن�شاط ريا�شي.
اأن  اأن نظرة املجتمع املعا�شر تفر�ض على البنت  ف�شًا عن 
املبالغ مبظهر  الهتمام  ، ومن املاحظ راهناً  تكون جميلة 
الفتاة »الباربي« اجلميلة التي حتا�شر املراهقة كيفما وجهت 
عينيها، فتجدها يف الربامج التلفزيونية وال�شحف واملجات 
تعك�ض  التي  الإعانية  اللوحات  تنت�شر  حيث  الطريق  ويف 
�شورة املراأة اجلميلة الأقرب اإىل الكمال. ومن الطبيعي اإًذا 
ب�شكلها  الذكر  املراهق  من  اأك��رث  املراهقة  البنت  تن�شغل  اأن 
وت��راف��ق هذه   ، ول��ي��اق��ة ج�شمها وج��م��ال وجهها  وه��ن��دام��ه��ا 
للمراهق  ُت�شبب  فكرية  نف�شية  تغرات  اجل�شدية  التغّرات 
الكثر من ال�شطرابات التي يعرّب عنها ب�شلوك اإما عدواين 
اأو فو�شوي واإما فكاهي مبالغ فيه. لذا فمن املاألوف اأن ينقلب 
وال�شعادة  احلزن  بني  ب�شرعة  ويتغّر  بحدة،  املراهق  �شلوك 
وبني احلماقة والذكاء وبني اخلجل والوقاحة. يعك�ض هذا 
التناق�ض يف امل�شاعر ما يخاجله من قلق وتوتر، ي�شل اأحياًنا 
اإىل �شعور باملر�ض ، وي�شر الخت�شا�شيون اإىل اأن على الأهل 
ويحاولوا  تكن خطرة،  واإن مل  املظاهر  بهذه  ي�شتخّفوا  األ 
قدر ا�شتطاعتهم م�شاعدة ابنهم اأو ابنتهم املراهقة �شرط اأن 

اأ�شراره  يدافع عن حديقة  فاملراهق عموًما  املدخل،  يعرفوا 
اخ��رتاق��ه��ا، ومن  ي��ح��اول  م��ن  ك��ل  اأم���ام  بابها  اإي�شاد  ويحكم 

املظاهر العامة للمراهقة القلقة التي ميكن معاجلتها :

- ال�شعور الدائم بالتعب :
ال��ن��وم يف وقت  اإىل  ال��ذه��اب  امل��راه��ق م��ن  ي��اأت��ي امل�شاء وينفر 
اإىل منوه  ي��ع��ود  ال���ذي  ال��دائ��م  بالتعب  ���ش��ع��وره  رغ��م  مبكر، 
اجل�شدي، وبالتايل يظهر على �شكل مر�ض مثل الر�شح ، على 
الأهل األ يفر�شوا عليه الذهاب اإىل �شريره مبكًرا، فاإيقاعه 
عميًقا.  لي�ض  ولكنه  اأط��ول  فرتته  والنوم  تغر  البيولوجي 
م�شاهدة  ع��ن  بالتخلي  ين�شحوه  اأن  الأه���ل  على  ذل��ك  وم��ع 
وتقلي�ض  ك��ت��اب،  وق����راءة  ف��را���ش��ه  اإىل  وال��ذه��اب  التلفزيون 

ن�شاطاته الرتفيهية.

- التوتر والنهيار عند البنت :
يف  كئيبة  هيئة  على  تركز  ه��دف،  دون  من  املنزل  يف  تت�شكع 
الأم يف هذه  ات�شال �شديقاتها على  مظهرها وتتهرب ومن 

اأن ت�شّر لها ما يف قلبها  ابنتها بلطف  اأن تطلب من  احلالة 
فاإذا  اليوم؟«  »لي�ض لديك رغبة يف اخل��روج  لها:  ك��اأن تقول 
باأن  ال�شوؤال لحًقا،  تعيد  اأن  الأم  ال�شوؤال على  مل جتب عن 
اأنه من حّقها كاأم اأن تقلق عليه ، ويف املقابل على  تقول لها 
الأم اأن تتاأكد اأن عاقتها باأ�شدقائها جّيدة، فاملراهق املحاط 
باأ�شدقاء جيدين يتمكن من تخطي ال�شعاب التي يواجهها 

يف احلياة ب�شكل اأف�شل.

- حب ال�شباب :
يظهر حب ال�شباب عند املراهق بني الثانية ع�شرة والثالثة 
املراهقني،  بع�ض  ع��ن��د  ب��ك��رثة  يظهر  ل  اأن���ه  ورغ���م  ع�����ش��رة، 
فاإنهم ي�شعرون بالإحباط لدى ظهوره ، اأن يف�ّشروا لبنهم 
اأن ظهور حب ال�شباب م�شكلة لدى كل املراهقني قد تطول 
يف  م�شاعدتهم  عليهم  ل��ذا  ف��رتة.  بعد  نهائًيا  تختفي  لكنها 
لقلقه  تفهمهم  واإظهار  امل�شكلة،  ملعاجلة  م�شتح�شر  اختيار 
باأن  التي جتتاح وجهه، فبذلك ي�شعر  البثور  وتوتره ب�شبب 

اأهله يفهمونه، وبالتايل ي�شعر بالراحة.

وزنك يعتمد على الوراثة 
ولي�س فقط احلمية

ع��ل��م��ي��ة جديدة  درا����ش���ة  ك�����ش��ف��ت 
الإندبندنت  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه��ا 
الربيطانية اأن احلمية الغذائية 
لي�شت العامل الرئي�شي للتخل�ض 
فقدان  واأن  ال���زائ���د،  ال����وزن  م��ن 
ب�شكل  يرتبطان  وزي��ادت��ه  ال���وزن 

وثيق بالعوامل الوراثية.
ف����اإن احلمية  ل��ل��درا���ش��ة،  ووف���ق���ا 
بال�شرورة  ت�����وؤدي  ل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
العديد  اأن  كما  ال���وزن،  لفقدان 
من الأنظمة الغذائية التي تروج 
وباهظ  معقد  -وبع�شها  كعاج 
التخل�ض  اآل��ي��ا  تعني  ل  ال��ث��م��ن- 

من ال�شمنة.
نتائجها  يف  ال��درا���ش��ة  واع��ت��م��دت 
اأجريت  خم���ربي���ة  جت�����ارب  ع��ل��ى 
اإخ�شاعها  م����ع  ال���ف���ئ���ران  ع���ل���ى 

حلمية غذائية.
ه����ذه  اأن  ال����ع����ل����م����اء  وي���ع���ت���ق���د 

التجارب توؤكد تفاعل اجل�شم 
اجلينية،  خريطته  عرب 

اأن  اأي�����ش��ا  يعني  وه���ذا 
احلمية لي�شت وحدها 

احلمية  ف���خ���ل���ف  ح�����ا، 
هناك عامل القابلية للتعر�ض 

لل�شمنة.

ل ت�ستخفي مبظاهر 
املراهقة عند ابنتك  
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�ش�ؤون حملية
الور�ض امل�شرحية واملو�شيقى الأكرث جذبا للم�شاركني

يومني خالل  الربنامج  يف  للت�سجيل  م�سارك  األف  ثقايف" يتجاوز  "�سيف 

بح�شور ورعاية �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

حفل تكرمي اأوائل الثانوية العامة �سمن مبادرة » متيزكم فخر لنا «

بتجارب ا�شتك�شافية يف الف�شاء و الكيمياء و علم احليوان

حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل طلبات امل�ساركني يف خميمها ال�سيفي » امرح مع العلوم «

اأمل جديد ملر�شى �شرطان الأمعاء

مري�س يتعافى من �سرطان الأمعاء ويتمكن من اخلروج من امل�ست�سفى يف اليوم الثاين للجراحة 

•• اأبوظبي – الفجر

�شهدت موقع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ومراكزها 
ع��ل��ى م���دى ال��ي��وم��ني ال�����ش��اب��ق��ني ح��ال��ة م���ن احل���راك 
الافت من الطاب واأولياء المور لت�شجيل الراغبني 
الأوىل  ب��ال��دورة  والفعاليات  بالأن�شطة  الل��ت��ح��اق  يف 
من برنامج "�شيف ثقايف " حتت رعاية معايل ال�شيخ 
نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
الت�شجيل  ب��اب  ع��ن فتح  ال���وزارة  اأعلنت  ان  بعد  وذل��ك 
ال�شبوع  نهاية  حتى  وي�شتمر  احل��ايل  ال�شبوع  مطلع 
ح��ي��ث جت�����اوزت ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة ح��ت��ى اأم�������ض اأكرث 
بهدف  الربنامج  وي��اأت��ي  وطالبة،  طالب   1000 م��ن 
ال�شتثمار الأمثل لطاقات ال�شباب يف الجازة ال�شيفية 
املوهوبني، و�شقل وتنمية موهبتهم من  والك�شف عن 
والأ�شاتذة  املتخ�ش�شني  من  متميزة  جمموعة  خال 
واملو�شيقى  امل�شرحية  ال��ف��ن��ون  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  ل��ت��ق��دمي 
متهيداً  يف   الإب��داع��ي��ة  وال��ك��ت��اب��ة  الب�شرية  وال��ف��ن��ون 
لدعمهم و�شمهم اإىل برامج الوزارة الهادفة اإىل ان�شاء 
جيل جديد من املبدعني واملوهوبني يف امل�شهد الثقايف 
الإماراتي ب�شكل عام.  بدوره اأكد اأحمد ال�شريعي مدير 
وتنمية  الثقافة  ب��وزارة  بالإنابة  الثقافية  املراكز  اإدارة 
منذ  �شهدت   9 ال���  ال����وزارة  م��راك��ز  اأن جميع  امل��ع��رف��ة 
"�شيف  الت�شجيل لربنامج  باب  الأوىل لفتح  ال�شاعات 
الفئة  اأمورهم من  واأولياء  ثقايف" اإقباًل من الطاب 
العمرية ال�شغرى الراغبني يف ال�شتفادة من الأن�شطة 
من  العام  ه��ذا  امل��راك��ز  توفرها  التي  وال�شيقة  املنوعة 
خال الربنامج، حيث مت ا�شتقبالهم من قبل موظفي 

باملراكز ومت  الت�شجيل  القائمني على عمليات  ال��وزارة 
واختيار   لتعبئتها  متهيداً  عليهم،  ال�شتمارات  توزيع 
ال��ربام��ج وال��ور���ض وال�����دورات ال��ت��ي ي��رغ��ب ك��ل طالب 
وطالبة اللتحاق بها . واأ�شاف ال�شريعي اأن ا�شتقبال 
الأي��ام الأوىل من فتح باب  عدد كبر من الطاب يف 
اأهمية  وم��دى  امل�شاركة  على  الإق��ب��ال  يوؤكد  الت�شجيل 
الور�ض والدورات التي �شوف يتم تنفيذها خال فرتة 
10 من اأغ�شط�ض املقبل  الربنامج الذي ي�شتمر حتى 
واأهمية دور الفعاليات امل�شاحبة كالرحات وامل�شابقات 
اإىل اأن اللجنة العليا امل�شرفة  والزيارات العلمية لفتاً 
على برنامج  "�شيف ثقايف" عملت منذ اللحظة الأوىل 
لاإعداد للربنامج على اأن جميع املراكز الثقافية تركز 
ال��ن��وع والكيف  ب��راجم��ه��ا  م��ن حيث  على الب����داع  يف 
مميزة  ترفيهية  فعاليات  واأي�شا  ودورات  ور���ض  لتكون 
ال�شخ�شيات  م��ن  ال��ع��دي��د  اخ��ت��ي��ار  ب��ج��ان��ب  وخم��ت��ل��ف��ة 
والدورات  الور�ض  لتقدمي  والكتاب  والفنانني  املميزة 
لتنا�شب امل�شتويات والعمار املختلفة، وهو المر الذي 
اأولياء الم��ور ملا يقدمه الربنامج  لقى ثناء من قبل 
من فعاليات ترثي الطاب امل�شتهدفني وجودة الور�ض 
ال�شريعي  وك�شف  لها.  الور�ض  واج��ادة منفذي  املنفذة 
واأولياء  ال��ط��اب  م��ن  للت�شجيل  امل��ت��ق��دم��ني  ع���دد  اأن 
اخلا�شة  الل��ك��رتون��ي��ة  ال�شفحة  خ��ال  وم��ن  الأم����ور 
ب��ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى م���دى ال��ي��وم��ني ال�����ش��اب��ق��ني باملراكز 
473 طالبة و614 طالب من خمتلف الأعمار  نحو 
بالن�شيب  واملو�شيقية  امل�شرحية  ال�����دورات  وح��ظ��ي��ت 
املراكز  ومت���ي���زت  الآن،  ح��ت��ى  امل��ت��ق��دم��ني  م���ن  الأك�����رب 
الإماراتيني  عدد  بزيادة  ال�شمالية  بالإمارات  الثقافية 

الراغبني يف اللتحاق بالربنامج لفتاً اإىل ان الفر�شة 
نهاية  ح��ت��ى  للت�شجيل  اجل��م��ي��ع  ام���ام  م��ت��اح��ة  لزال����ت 
ال�شبوع اجلاري. وقال ال�شريعي اأن الدورة الأوىل من 
برنامج "�شيف ثقايف" متثل انطاقة معرفية باأ�شلوب 
الطاب  م��ن  الوطنية  ال��ك��وادر  لتاأهيل  جديد  علمي  
واإك�شابهم  الأع��م��ار  م��ن خمتلف  وامل��ب��دع��ني  امل��وه��ب��ني 
املهارات املعرفية، يف املجالت الإبداعية اجلديدة لتكون 

هذه املهارات واخلربات اأ�شا�شاً قوياً لختيار توجهاتهم 
الفنون  اأو  امل�����ش��رح  يف  ك���ان  اإن  امل�شتقبلية  الإب��داع��ي��ة 
�شواء  الإب��داع��ي��ة  الكتابة  اأو  املو�شيقى  اأو  الت�شكيلية 
الق�شة اأو ال�شعر اأو الرواية، من خال الدورات وور�ض 
ثقايف  �شيف  واأن  خا�شة  ب��ه��ا،  يلتحقون  ال��ت��ي  العمل 
والطاب  ال�شباب  وتاأهيل  لتدريب  كبرة  فر�شة  ُيعد 

وتنمية مهاراتهم واكت�شاف مواهبهم واإبداعاتهم .

•• العني - الفجر

للطالبات  ( حفل تكرمي  البيت متوحد  اأق��ام ) جمل�ض 
2017م  لعام  العامة  الثانوية  املتفوقات من خريجات 
���ش��م��ا بنت  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور ورع���اي���ة 
حممد بن خالد اآل نهيان ، �شمن مبادرة )متيزكم فخر 
التعليمي،  العني  ( لطاب وطالبات منطقة مكتب  لنا 
ال�شيخة  بدعم من  البيت متوحد  وذل��ك مبقر جمل�ض 
الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان وحتفيزها 
لهم  وت�شجيعا  الأك��ادمي��ي  التميز  على  الوطن  لأجيال 
وتاأهيلهم  اجل��ام��ع��ي  التعليم  م�����ش��رة  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى 

خلدمة الوطن من خال تفوقهم وعطائهم 
وقد األقت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد 
خالها  م��ن  اأب����رزت  احل��ف��ل،  ب��داي��ة  يف  كلمة  نهيان  اآل 
يف  لل�شباب  �شاحا  يعد  وال��ذي  العلمي  التفوق  اأهمية 
حتقيقا  الوطن  م�شرة  دعم  يف  واأهميته  العمر  مقتبل 
ال��داع��م��ة للتميز والإب�����داع  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ل���روؤي���ة 
وبناء  تطوير  م�شرة  يف  قويا  �شياجا  ليكون  والبتكار؛ 
على  واملحافظة  املجالت،  كافة  به يف  والرتقاء  الوطن 

مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة لتظل الأوىل فيما 
تقدمه على ال�شعيد الداخلي واخلارجي حمليا وعامليا، 
موا�شلة  على  املتفوقات  الدكتورةالطالبات  حثت  كما 

املعطاء  الوطن  لهذا  جميل  كرد  �شلكنه  ال��ذي  الطريق 
والذي اأر�شى وحدته الباين املوؤ�ش�ض املغفور له باإذن اهلل 
– تعاىل – الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – 

طيب اهلل ثراه – و�شار على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ، ونائبه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�ض جمل�ض 
، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  ال��وزراء حاكم دبي 
العام  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

للقوات امل�شلحة 
امل�شتقبلية  الطالبات يف طموحاتهن  الدكتورة  وناق�شت 
و�شلت  الذي  بامل�شتوى  اإعجابها  واأب��دت  لهن  وا�شتمعت 
اإليه ابنة الإمارات من م�شتوى تعليمي وفكري ومعريف 
ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ق��د بداأ  اأن  ب��ال��ذك��ر  ،  اجل��دي��ر  متقدم 
كلمة جمل�ض  تخلله  الكرمي  والقراآن  الوطني  بال�شام 
كذلك  لل�شباب  اأبوظبي  جمل�ض  وكلمة  متوحد  البيت 
عن  عربن  كلمات  بتقدمي  املتفوقات  الطالبات  �شاركت 
واختتم   ، احل��ف��ل  على  للقائمني  وتقديرهن  �شكرهن 
برنامج احلفل بتكرمي الدكتورة ال�شيخة الدكتورة �شما 
منطقة  يف  للمتفوقات  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت 
العني كما قدمت اإدارة جمل�ض البيت متوحد درع �شكر 
وتقدير لل�شيخة �شما على دعمها مل�شرة التعليم يف دولة 

الإمارات.

••  العني - الفجر

اأف��واج امل�شجلني يف  ت�شتقبل حديقة احليوانات بالعني 
حتت  قريبا  تطلقه  ال��ذي  ال�شنوي  ال�شيفي  خميمها 
�شعار )اإم��رح مع العلوم ( بباقة متنوعة من التجارب 

العلمية و التفاعلية و عامل من البحث و الكت�شاف .
يقدم املخيم  الذي ي�شتمر الت�شجيل فيه حتى ال�شاد�ض 
للم�شاركني  رائعة و مفيدة  من يونيو اجل��اري فر�شة 
بعر�ض جت��ارب علمية و ترفيهية يف جم��الت متعددة 
و  الح��ي��اء  و  الكيمياء  و  وال��ن��ب��ات  مثل علوم احل��ي��وان 
الأ�شبوع  ، ينطلق  ا�شبوعني  الفلك وغرها على مدار 
الول من 16 حتى 20 يوليو و  وال�شبوع الثاين من 

. القادم  يوليو   27 حتى   23
و يحظى بامل�شاركة يف املخيم 100 طالب يتم ا�شتقبال 
م�����ش��ارك��ات��ه��م ع���رب امل���وق���ع الل���ك���رتوين ل��ل��ح��دي��ق��ة او 
�شنوات   7 عمر  من  العمرية  للفئة  �شخ�شيا  احل�شور 
وعملية  تفاعلية  جت��ارب  �شي�شهدون  �شنة،   14 حتى 
جمال  يف  ب��ال��ت��ح��دي��د  و  ال��ع��ل��وم  خمتلف  يف  ثقافية  و 

احل��ي��وان وال��ن��ب��ات وع��ل��م ح��دائ��ق احل��ي��وان عموما مع 
موظفي  م��ن  املر�شدين  و  الخت�شا�شيني  م��ن  نخبة 

احلديقة .
من جانبها اأكدت �شم�شة ال�شام�شي مدير ق�شم الربامج 
العلوم(  م��ع  )اإم���رح  خميم  ان  على  ب��الإن��اب��ة  املدر�شية 
احليوانات  على  ال��ت��ع��رف  فر�شة  للم�شاركني  �شيتيح 
قائمة  تفاعلية  اأن�شطة  والنباتات عن قرب من خال 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ك�����ش��ف ع��ن ح��ق��ائ��ق ع���امل احليوانات 

والنباتات.
 م�شرة اىل تركيز املخيم يف اهدافه على علم حدائق 
احليوان ب�شكل عام واأهميته و دور احلدائق يف احلفاظ 
ع��ل��ى احل���ي���وان���ات وال��ف�����ش��ائ��ل امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���ض و 
حماية التنوع البيولوجي .  واأ�شافت ال�شام�شي قائلة 
على  اي�شا  ال�شيفي  خميمنا  يف  ال��ط��اب  �شيتعرف   :
معنى ال�شتدامة و كيفية تطبيقها من خال جتارب 
 ، ال�شتخدام  لع���ادة  القابلة  الأدوات  م��ن  لا�شتفادة 
ال��ذي �شيمكن الطاب  الفلك والأر����ض  و جم��ال علم 
علم  حقائق  و  ال�شم�شية  املجموعة  على  التعرف  م��ن 

الفلك من خال بع�ض الن�شطة امل�شاحبة ، و ل يغفل 
للطاب  �شتتيح  التي  العامة  العلوم  جم��الت  املخيم 

معاي�شة التجارب التعليمية املرحة مثل �شنع ال�شابون 
و العطور و مراقبة دورة حياة النبات وغرها.

•• ابوظبى - الفجر

جنحت وحدة جراحة القولون وامل�شتقيم يف م�شت�شفى 
برجيل جمدداً يف حتقيق اإجناز مبتكر لتح�شني رعاية 
املر�شى الذين يعانون من �شرطان الأمعاء من خال 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ايف امل��ع��زز ل��ل��م��ر���ش��ى ال��ذي��ن يخ�شعون 
جل��راح��ة الأم��ع��اء وذل���ك على اأي���دي ك��لٍّ م��ن الدكتور 
ماثيو تيرثيل والدكتور عبد الرحمن عمر، ا�شت�شاريا 

جراحة القولون وامل�شتقيم من اململكة املتحدة.
عمر  الرحمن  وعبد  ماثيو تيرثيل  اجلراحان  اأج��رى 
�شويدي  لل�شيد مارتن فور�شربغ، وهو  جراحة منظار 
ل�شتئ�شال  ���ش��ن��ة،   60 ال��ع��م��ر  م���ن  وي��ب��ل��غ  اجل��ن�����ش��ي��ة 
اإ�شابته  ت�شخي�ض  ب��ع��د  ل��ل��ق��ول��ون  الأمي�����ن  ال��ن�����ش��ف 
ب�شرطان الأمعاء. فتّم اإجراء ثاثة �شقوق �شغرة يف 
البطن طول كل منها اأقل من �شنتيمرت واحد لإدخال 
اأدوات طويلة وكامرا يف البطن بحيث ميكن حتديد 
وقطعه، كما  بال�شرطان  امل�����ش��اب  الأم��ع��اء  م��ن  اجل���زء 
ال�شّرة  ح��ول  5 �شم تقريباً  اآخ��ر بطول  اإج��راء �شق  مّت 
امل�شاب  اجل��زء  اإزال��ة  وال�شرطان، وبعد  الأمعاء  لإزال��ة 
الأمعاء  ربط طريف  اإع��ادة  مّت  الأمعاء،  بال�شرطان من 

معاً.
وق����ال ال��دك��ت��ور م��اث��ي��و ت���ي���رثيل، ا���ش��ت�����ش��اري جراحة 
اأبوظبي:  برجيل  م�شت�شفى  يف  وامل�شتقيم  ال��ق��ول��ون 
املر�شى  رعاية  مب�شتوى  املعزز  التعايف  برنامج  يرتقي 
يلي  ال��ذي  الإجهاد  امل�شت�شفى عن طريق احلد من  يف 
خمتلفة  و�شائل  خ��ال  من  وذل��ك  اجلراحية  العملية 
م��ث��ل ج��راح��ة امل��ن��اظ��ر، واإدخ������ال ال��ط��ع��ام اإىل ج�شم 

امل��ري�����ض وت�����ش��ج��ي��ع احل���رك���ة ب���اك���راً. وب��ال��ت��ايل يوفر 
الربنامج للمري�ض جتربة اأف�شل وم�شاعفات اأقل مما 

ميكنه من العودة اإىل منزله يف وقت اأقرب.
اجلهاز  اأم��را���ض  ق�شم  م��ارت��ن  ال�شيد  زار  ال��ب��داي��ة،  يف 
عليه  ظ��ه��رت  ح��ي��ث  ب��رج��ي��ل  م�شت�شفى  يف  ال��ه�����ش��م��ي 
نتائج  خفقان وتعب... واأكدت  من  ال��دم  فقر  اأع��را���ض 
الهيموجلوبني  م�شتوى  انخفا�ض  املخربية  الفحو�ض 
اإج��راء تنظر للمريء واملعدة ثم تنظر  يف دمه، فتّم 
الفحو�ض  الغليظة. واأكدت  الأمعاء  لفح�ض  للقولون 
كذلك وجود ورم يف اجلزء الأول من الأمعاء الغليظة 

ينمو  ال�شرطاين  ال���ورم  ه��ذا  خبيث. وكان  ب��اأن��ه  تبنّي 
املري�ض  اإ�شابة  اإىل  اأدى  مما  الأم��ع��اء،  يف  ال��دم  ببطء 
بالأ�شعة  لفح�ض  مارتن  ال�شيد  خ�شع  الدم. ثم  بفقر 
ال�شرطان  انت�شار  اأظهر عدم  والذي  املقطعية جل�شمه 
لأي اأجهزة اأخرى. واأ�شرف على فح�شه الدكتور ماثيو 
والذي �شرح له الت�شخي�ض وكيفية التعامل مع جراحة 

�شرطان الأمعاء.
وبعد اجلراحة، تعافى ال�شيد مارتن ب�شرعة وعاد اإىل 
بعد  وذلك  للعملية اجلراحية،  التايل  اليوم  منزله يف 
ذلك  �شبيحة  يف  امل�شت�شفى  ح��ول  ك��م   4.2 م�شى  اأن 

اإىل مطعم مع عائلته  الذهاب  اليوم. وا�شتطاع كذلك 
املتاجر  اأح���د  يف  والت�شوق  للجراحة  الثالث  ال��ي��وم  يف 
بعد  ما  تقارير  واأ�شارت  الرابع.  اليوم  يف يا�ض مول يف 
اجلراحة اإىل اأن ال�شرطان قد متت اإزالته متاماً، ولكن 
ح�شب الروتني املتبع للتعامل مع الكثر من �شرطانات 
ملدة  الكيماوي  للعاج  �شيخ�شع  مارتن  ف��اإن  الأم��ع��اء، 

�شتة اأ�شهر يف م�شت�شفى برجيل.
ال�شيد مارتن  واأ�شاف الدكتور ماثيو تيرثيل: متاثل 
اأجريناها  التي  بعد اجلراحة  لل�شفاء ب�شكل جيد جداً 
نظرته  وك��ان  اجل��راح��ة،  تفا�شيل  جيداً  فهم  له. وقد 
الازمة، والتزم  واجل��راح��ة  الت�شخي�ض  اإىل  اإيجابية 
مّكنه  مما  اجلراحية،  العملية  بعد  التعليمات  بجميع 
من العودة اإىل منزله يف اليوم الثاين للجراحة ، وهذه 

با�شك نتيجة جيدة جداً.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن عمر، ا�شت�شاري 
مب�شت�شفى  ع��ام  وج���راح  وامل�شتقيم  ال��ق��ول��ون  ج��راح��ة 
دوماً  ن�شعى  برجيل  م�شت�شفى  يف  اأب��وظ��ب��ي:  برجيل 
للتعايف  ال���ط���رق  اأف�����ش��ل  امل��ر���ش��ى وحت���دي���د  دع���م  اإىل 
القولون  ���ش��رط��ان  ح���الت  يف  ال��زي��ادة  ال�شريع. ورغم 
اأن  اإل  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  مدار  على  وامل�شتقيم 
الك�شف املبكر وتوفر برامج التعايف املح�شنة للمر�شى 
اأن  املر�شى. ومبا  رعاية  الرتقاء مب�شتوى  �شاعد على 
الختبارات الب�شيطة والفحو�شات هي اخلطوة الأوىل 
من  يعانون  الذين  املر�شى  نن�شح  فاإننا  الك�شف  نحو 
م�شاكل الأمعاء اأو البطن، مثل التغرات يف خروجهم 
للخاء اأو النزيف من الأ�شفل، باخل�شوع للفحو�شات 

الازمة للك�شف عن امل�شكلة بال�شرعة املمكنة.

تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جلنة اإدارة 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي

بهدف توظيف ال�سعر النبطي كو�سيلة مهمة يف 
تنمية وعي اجلمهور لأهمية �سجرة نخيل التمر

•• اأبوظبي-الفجر:

وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت 
املعرفة، رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار 
اأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب امل�شاركة يف م�شابقة  الزراعي، 
31 دي�شمرب  ال�شعراء" بدورتها الثانية من الآن ولغاية  باأل�شنة  "النخلة 

2017 التي تنظمها الأمانة العامة 
الثقافية  اأن�شطتها  �شمن  للجائزة 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  مع  بالتعاون 
وال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���رتاث���ي���ة 
ال�شعر  ت��وظ��ي��ف  ب���ه���دف  ب��اأب��وظ��ب��ي 
النبطي كو�شيلة مهمة يف تنمية وعي 
اجلمهور لأهمية �شجرة نخيل التمر 
والزراعية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 

والغذائية والقت�شادية.
وبنّي �شعادة الدكتور عبدالوهاب زايد 
الأمني العام جلائزة خليفة الدولية 
الزراعي،  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل 
امل�����ش��اب��ق��ة هو  ال���ه���دف م���ن ه����ذه  اأن 

تعزيز ثقافة نخيل التمر واإحياء غر�ض مهم من اأغرا�ض ال�شعر )و�شف 
مميزة  بنوعية  ال�شعرية  وال�شاحة  العربية  املكتبة  ورف��د  النخيل(  �شجرة 
اإبداع وكتابة  ال�شعراء على  الق�شائد اخلا�شة بهذا الغر�ض، وت�شجيع  من 
�شفافة  بطريقة  للتناف�ض  اجلميع  اأم��ام  الفر�شة  واإت��اح��ة  نوعية  ق�شائد 
وحتقيق ال�شهرة من خال ت�شليط الأ�شواء على جتارب ال�شعراء الفائزين 

بامل�شابقة.
ووجه �شعادة الأمني العام الدعوة اإىل 
الدول  خمتلف  م��ن  ال�شعراء  جميع 
امل�شابقة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  العربية 
لتعزيز ثقافة ال�شجرة املباركة كجزء 
هام من املوروث العريق لدى العديد 
والعاملية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ع��وب  م���ن 
اأف�شل  اختيار  �شيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
ثاث ق�شائد من قبل جلنة حتكيم 
متخ�ش�شة اعتمدتها الأمانة العامة 
�شعراء  وت�شم يف ع�شويتها  للجائزة 
ونقاد من اأهل اخلربة والخت�شا�ض 
ممن لهم باع طويل يف �شاحة ال�شعر 
والنزاهة  ال�شفافية  ل�شمان  وذل��ك  امل�شابقات،  ه��ذه  مثل  وحتكيم  والأدب 

ومنح الق�شائد امل�شاركة فر�شا مت�شاوية لتحقيق الفوز.
كما حددت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار 
بال�شعر  املتخ�ش�شة  امل�شابقة  واآلية حمددة للم�شاركة يف  الزراعي، �شروطاً 
حيث  الأوىل.  باملراكز  للفائزين  قّيمة  نقدية  ج��وائ��ز  ور���ش��دت  النبطي، 
�شلطان  الأ�شتاذ  �شعادة  برئا�شة  فنية  جلنة  امل�شابقة  حتكيم  على  ت�شرف 

العميمي وعدد من املحكمني منهم الدكتور غ�شان احل�شن. 
يذكر اأن باب امل�شاركة مفتوح لكافة لل�شعراء وال�شاعرات املهتمني بال�شعر 
النبطي من دولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�ض التعاون اخلليجي 
امل�شاركات  تر�شل  اأن  على   2017 دي�شمرب   31 لغاية  العربية  وال���دول 
poetry@kiaai. ح�شرياً على الربيد اللكرتوين اخلا�ض بامل�شابقة

هاتفه  ورق��م  وجن�شيته  ال�شاعر  ا�شم  كتابة  مع   word ملف  �شمن   ae
وعنوانه، وتعلن النتائج يف �شهر فرباير 2018 .

باب امل�شاركة مفتوح 
ل��ك��اف��ة ال�����ش��ع��راء 
وال�����������ش�����اع�����رات 
ال�����ع�����رب ل���غ���اي���ة
2017 - 12 - 31 

امل�شاركة  باب  فتح 
م�������ش���اب���ق���ة  يف 
باأل�شنة "النخلة 

بال�شعراء" بدورتها 
2018 ال��ث��ان��ي��ة 

فندق هيلتون العني يطلق 
عرو�س �سيفية مميزة للعائالت 

•• العني – الفجر

اأعلن فندق هيلتون العني عن اإطاق عرو�ض مثرة خال مو�شم ال�شيف 
املثالية للعائات و الأ�شدقاء.

منها  الرتفيهية  الفندق  مب��راف��ق  ال�شتمتاع  ال��ن��زلء  و  لل�شيوف  ميكن 
اأحوا�ض ال�شباحة الهائلة و بعاجات النادي ال�شحي اخلا�ض بالفندق. 

منها  املتنوعة  الفندق  مطاعم  ع��رو���ض  ب��ني  م��ن  الختيار  باإمكانهم  كما 
جلميع  جمانية  حلويات  يقدم  حيث  رومانا  ك��ازا  الإيطايل  املطعم  عر�ض 
�شيوفه و مطعم فايفورز ونادي هيلتونيا ال�شاطئي و عر�ض مقهى مكاين 
احل�شري بقيمة %20 على قائمته اخلا�شة و الأ�شبوع ال�شباين يف مقهى 
على  احل�شول  عر�ض  اإىل  بالإ�شافة  اجل���اري  يوليو   5 م��ن  اب��ت��داء  ب��اك��وز 

م�شروب جماين من املطعم اخلا�ض بحو�ض ال�شباحة عند �شراء م�شروب.
ميكن لل�شيوف ال�شتمتاع باإقامة ا�شتثنائية خال �شهر يوليو و اأغ�شط�ض 
و  الديلوك�ض  لغرفة  �شاملة لرتقية جمانية  درهم   295 ب�شعر  و�شبتمرب 
وجبة فطور �شهية يف مطعم فايفورز  بالإ�شافة اإىل خ�شم بقيمة 20% 

على جميع املاأكولت و امل�شروبات. 
الفندق نزلئه بخ�شومات قيمة على م�شمار �شباق العني و  كما �شيكافئ 

مغامرات الوادي و حديقة العني للحيوانات.
املعامل  ال��ع��دي��د م��ن  ب��ال��ق��رب م��ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ف��ن��دق مبوقعه  يتميز 
ال�شهرة منها �شوق العني للجمل و متحف العني الوطني و واحة العني 

و ح�شن اجلاهلي ال�شهر.
وقال ال�شيد جاك كلوديل، املدير العام لفندق هيلتون العني: ي�شرنا تقدمي 
بالعديد  ال�شتمتاع  ميكنهم  حيث  ال�شيوف  جلميع  املثرة  العرو�ض  هذه 
من مرافق الفندق الرتفيهية منها اأحوا�ض ال�شباحة و النادي الريا�شي و 

النادي ال�شحي و غرها لق�شاء اإجارة �شيفية ا�شتثنائية .



فاقت�شرت  واأجنبت،  تزّوجت  ب�شرعة.  املراهقة  اأي��ام  مّرت 
مهامك على الهتمام باملنزل وبالأولد. قررت عدم التخلي 
عن عملك. اأردت اأن تكوين مثالية. ما الذي مينعك من 

العمل والهتمام بزوجك واأولدك على اأكمل وجه.
كرث قالوا لك اإنك �شتف�شلني لأنه على قولهم: )ل ي�شعك 
ح��م��ل اأك����رث م���ن ب��ط��ي��خ��ة يف ي���د واح������دة(. ك��ن��ت تهزئني 
براأيهم. انت امراأة )عماقة(. �شتربهنني لهم اأنك قادرة 
على التوفيق بني الثنني. ما الفارق بينك وبني هياري 
�شيغولني  اأو  ماي،  تريزا  اأو  غاندي،  اأنديرا  اأو  كلينتون، 
رويال؟ ثابرت ونلت �شهادة جامعية وتعملني يف موؤ�ش�شة 
راقية وزوجك حمب وعطوف. ما الذي مينعك من القيام 
�شيء.  ل  وج��ه؟  اأك��م��ل  على  والعائلية  املهنية  بواجباتك 
منذ  الأم���ور  زم��ام  تفقدين  ب��داأت  باأنك  ت�شعرين  ولكنك 
فرتة. ت�شعرين بالإرهاق وكاأنك كنت ت�شاركني يف ماراثون 

للرك�ض منذ �شنوات.

تكا�شل
تريدين اخلروج ولكن ج�شمك يقول لك ب�شرورة البقاء 
غ�شيل،  كلها:  املنزلية  ال��واج��ب��ات  يف  تفكرين  امل��ن��زل.  يف 
بالأولد  دائ��م��اً  م�شغولة  التو�شيب.  تنتظر  ث��ي��اب  ك���وي، 
وبفرو�شهم املنزلية. تتذكرين اأن النادي الريا�شي اأ�شبح 

التجميل  ���ش��ال��ون  تق�شدي  مل  واأن���ك  امل��ن��ال  بعيد  حلماً 
اإىل  ن��ظ��رة  تلقني  ط��وي��ل��ة.  م��دة  منذ  ال�شعر  ت�شفيف  اأو 
دوماً  اأن��ت من كنت  ل��ك،  لي�شت  باأنها  ت�شعرين  اأظ��ف��ارك. 
ف��ت��غ��ري��ن ط��اءه��ا وفق  م��ف��رط��اً  ب��ه��ا اه��ت��م��ام��اً  تهتمني 
مزاجك اليومي. اأين حّلت تلك الأي��ام؟ ماذا حدث لتلك 
الفتاة التي كانت ت�شّج حياًة ول ترتك منا�شبة اجتماعية 

اإل وت�شارك فيها.
وفرو�ض  منزلية  واجبات  كلها  حياتك  ب��اأن  ت�شعرين  بت 
ن�شيت نف�شك وحاجاتك وتركت  الأهل والأق��ارب.  لزيارة 

الروتني اليومي يتغلغل اإىل اأدنى تفا�شيل حياتك.
لعل امل�شكلة الأ�شا�شية تكمن يف �شعورك الدائم بافتقارك 
اإىل الوقت. ل وقت لديك لاهتمام بنف�شك وبحاجاتك. 
مل�����اذا ت��ه��ت��م��ني ب��ن��ف�����ش��ك يف ح���ني ي��ح��ت��اج الآخ��������رون اإىل 
اهتمامك؟ ل وقت كافياً لديك لتلبية رغباتهم ورغباتك 

يف اآن.
ل وقت لديك! حجة واهية ي�شتخدمها ال�شعفاء لتربير 
اإهمالهم ما ينبغي القيام به. كيف تركت تلك احلجة التي 
كيف  عليك؟  ت�شيطر  معارفك  لدى  منها  ت�شخرين  كنت 
�شمحت لها باأن تتغلغل اإىل حياتك وتكّبل يديك وتقطع 
امل�شكلة  اأن  الهناء؟ تعرفني يف قرارة نف�شك  اإىل  طريقك 
لي�شت يف الوقت، بل يف عدم رغبتك يف تخ�شي�ض الوقت 

لتحقيق  امل�شتحيل  لفعل  ج��اه��زة  ف��اأن��ت  لنف�شك.  ال��ك��ايف 
عليك  اأن��ت؟  عنك  م��اذا  ولكن  واأولدك،  لزوجك  ال��راح��ة 
الهتمام بنف�شك كي تنجحي بدورك يف الهتمام بهم على 

اأكمل وجه.

اأهمية التخطيط
دفرتاً  ت�شرتي  اأن  م��ث��ًا  ميكنك  بالتخطيط.  اب��دئ��ي   -
القيام  عليك  التي  املهام  وتدونني  اأوق��ات��ك،  فيه  تنّظمني 

بها يف املواعيد املطلوبة، 
الن�شاطات كافة  )اأن��ا( ت�شعني فيه  �شّميه  وخ�ش�شي ركناً 
مع  ومت�شاحلة  مرتاحة  اإن�شانة  اإىل  بتحويلك  الكفيلة 

نف�شك.
- فّكري بتخ�شي�ض وقت للنادي الريا�شي اأقله مرتني اأو 

ثاث اإن اأمكن اأ�شبوعياً.
 ميكنك مثًا اأن تت�شّجلي يف �شفوف للبيات�ض، اأو اليوغا 
لأنها تعلمك ال�شرتخاء وتدخل ال�شام اإىل روحك، بينما 
اجل�شدي  التوازن  حتقيق  كيفية  البيات�ض  مع  تتعّلمني 

واكت�شاب الليونة يف وظائف الع�شات.
�شالون  اق�شدي  اخل��ارج��ي.  مظهرك  اأي�شاً  تهملي  ل   -
ت�شفيف ال�شعر وغري يف ت�شريحتك با�شتمرار لأن لك�شر 

الروتني فوائد عدة على معنويات املراأة،
 فكل ت�شريحة جديدة اأو تغير يف لون ال�شعر اإمنا يزيد 
من  احل��ي��اة  اإىل  تنظرين  ويجعلك  امل��ع��ن��وي��ة  ق��وت��ك  م��ن 

منظار التفاوؤل والبهجة.
كذلك ل ترتددي يف �شراء ثياب جديدة. ل باأ�ض اإن انفقت 
بع�ض املال ل�شراء ف�شتان جديد اأو حتى حذاء اأو حقيبة، 
فهل كنت لتبخلي على اأولدك بثياب جديدة؟ اأبعدي عنك 

كل فكرة ت�شعك يف خانة الأنانية،
 فالهتمام بالذات ل يعني الأنانية اأبداً بل كلما اهتممت 
اأن  ا�شتطعت  وكلما  كاملة  ام���راأة  اأ�شبحت  كلما  بنف�شك 

تتمتعي براحة نف�شية و�شام داخلي، 
امل��ن��ط��ل��ق ك��ذل��ك ع��ل��ي��ك اله��ت��م��ام باأظفارك.  وم���ن ه���ذا 
عاودي �شراء طاء الأظفار لأنه حليفك يف اكت�شاب الثقة 

بالنف�ض.
للن�شاطات  ال��وق��ت  بع�ض  تخ�ش�شي  اأن  تن�شي  ل  كذلك   

التي حتبينها.
 ل ت��رتددي اأب��داً يف اإعطاء الأول��وي��ة لذاتك لأّن��ك بذلك 
تفكرين بعائلتك وبزوجك واأولدك اأي�شاً، فاملراأة ال�شعيدة 

زوجة رائعة واأم مثالية!

الوجوه  حتديد  م��ن  امل�شاركون  متّكن  حديثة،  درا���ش��ة  يف 
املخيفة بوترة اأ�شرع حني �شاهدوها اأثناء ال�شهيق ولي�ض 
تذّكر  اإىل  اأك��رث ميًا  ك��ان��وا  اأن��ه��م  اأي�شاً  ال��زف��ر. لوحظ 
الزفر.  ولي�ض  ال�شهيق  اأث��ن��اء  �شاهدوه  اإذا  معنّي  غر�ٍض 
الفم.امل�شرفة  م��ن  التنف�ض  عند  الأث���ر  ه��ذا  اختفى  لكن 
علم  يف  م�شاِعدة  اأ�شتاذة  زيانو،  كري�شتينا  الدرا�شة  على 

)نورث  جامعة  يف  الطبية  )فاينربغ(  كلية  يف  الأع�شاب 
اكت�شاف مهم يف  املجال: )يتعلق  ه��ذا  و���ش��رتن(، قالت يف 
الدماغي  الن�شاط  ج���ذري يف  اخ��ت��اف  ب��وج��ود  ال��درا���ش��ة 
داخل اللوزة الدماغية واحل�شني خال ال�شهيق والزفر. 
اأثناء ال�شهيق، تن�شط اخلايا الع�شبية يف الق�شرة ال�شمية 

واللوزة الدماغية واحل�شني عن طريق اجلهاز احلويف(.

ُن�شرت الدرا�شة يف )جملة علم الأع�شاب( واأ�شرف عليها 
جاي غوتفريد، اأ�شتاذ علم الأع�شاب يف كلية )فاينربغ(.

يف البداية،
الدماغي  الن�شاط  يف  الختافات  تلك  العلماء  اكت�شف   
ينتظرون  بال�شرع  م�شابني  �شبعة  يراقبون  ك��ان��وا  ح��ني 
اخل�����ش��وع جل��راح��ة يف ال���دم���اغ. ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع م��ن موعد 
اجلراحة، زرع اجلراح اأقطاباً كهربائية يف اأدمغة املر�شى 

لتحديد �شبب نوباتهم،
ب��ي��ان��ات كهربائية  ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى  ل��ل��ع��ل��م��اء  ���ش��م��ح   م���ا 
الإ�شارات  اأظ��ه��رت  مبا�شرًة.  اأدمغتهم  م��ن  فيزيولوجية 
اأثناء  ال��دم��اغ��ي  الن�شاط  يف  تقّلباً  امل�شجلة  الكهربائية 

التنف�ض.
فيها  ُت��ع��اَل��ج  ال��ت��ي  الدماغية  املناطق  يف  الن�شاط  �ُشّجل   

العواطف والذكريات والروائح.
التنف�ض  تاأثر  عن  الت�شاوؤل  اإىل  بالعلماء  الكت�شاف  دفع 
يف الوظائف املعرفية املرتبطة بتلك املناطق الدماغية، ل 

�شيما الأجزاء اخلا�شة مبعاجلة املخاوف والذكريات.
ي���ربز راب���ط وث��ي��ق ب��ني ال��ل��وزة ال��دم��اغ��ي��ة وب���ني معاجلة 

العواطف، ل �شيما تلك املرتبطة باخلوف. 
قرارات  يتخذوا  اأن  م�شاركاً   06 م��ن  العلماء  طلب  ل��ذا 

�شريعة حول التعابر العاطفية داخل املخترب تزامناً مع 
تعابر  عليها  وج��وٍه  �شور  اأم��ام  تنّف�شهم.  اإي��ق��اع  ت�شجيل 
اأن يحددوا  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  ُط��ِل��ب  امل���ف���اج���اأة،  اأو  اخل����وف 

العاطفة التي يعرّب عنها كل وجه يف اأ�شرع وقت ممكن.
حني  اأ�شرع  بوترة  اخل��وف  تعابر  اإىل  امل�شاركون  تعّرف 
�شاهدوا الوجوه اأثناء ال�شهيق. لكن مل تتكرر النتيجة مع 

الوجوه التي حتمل تعابر املفاجاأة. 
نف�شها  املهّمة  امل�شاركون  ك��ّرر  حني  الآث��ار  هذه  وتراجعت 
اأثناء التنف�ض من اأفواههم، ما يعني اأن ذلك الأثر ينح�شر 

بالتعابر املخيفة خال التنف�ض من الأنف.

ال�شهيق
املرتبطة  ال��ذاك��رة  وظيفة  تقييم  اإىل  ت��ه��دف  جت��رب��ة  يف 

مبنطقة احل�شني،
 ُعِر�شت �شور اأغرا�ٍض على �شا�شة حا�شوب اأمام امل�شاركني 

تعدادها  منهم  ُطِلب  يحفظوها.  اأن  يجب  وك��ان  اأنف�شهم 
لحقاً، فاكت�شف الباحثون اأن قدرتهم على التذّكر حت�ّشنت 

حني ُعِر�شت ال�شور اأثناء ال�شهيق.
ال�شخ�ض  يفيد  ال�شريع  التنف�ض  ب��اأن  النتائج  هذه  توحي 
ح��ني يجد نف�شه يف م��وق��ف خ��ط��ر. ق��ال��ت زي��ان��و: )اإذا 

اأ�شبَت بالهلع، 
مدة  �شتطول  ل��ذل��ك،  نتيجًة  تنّف�شك.  اإي��ق��اع  �شيت�شارع 

ال�شهيق مقارنًة بو�شعك حني تكون هادئاً. 
لذا قد ينعك�ض ت�شارع التنف�ض الفطري يف الظروف املخيفة 
اأوقات  ت�شريع  اإىل  وي����وؤدي  ال��دم��اغ  وظيفة  على  اإي��ج��اب��اً 

ال�شتجابة مع احلوافز اخلطرة يف البيئة املحيطة(.
يطرح البحث اأي�شاً فكرة اأخرى عن اأبرز اآليات التاأمل اأو 

التنف�ض املُرّكز. 
ذبذبات  بتن�شيق  نقوم  ال�شهيق،  )اأثناء  زيانو:  اأو�شحت 

الدماغ يف �شبكة اجلهاز احلويف(.
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ل تعرفني متى بداأت الدوامة. منذ فرتة لي�شت ببعيدة 
كنت مليئة بالن�شاط دومًا.

 قبل زواجك، كنت دائمة الن�شاط وت�شاركني يف ن�شاطات 
اجتماعية ويف منا�شباٍت كثرية. 

تزاولني  اخل��ارج��ي.  ومبظهرك  بنف�شك  تهتمني  كنت 
مظهرك  تهملني  ل  وك��ن��ت  دائ��م��ة،  كمهنة  ال��ري��ا���ش��ة 

اخلارجي اأبدًا.

طريقة تنف�سك توؤثر يف عواطفك و�سلوكك
اإيقاع  اأن  الأوىل  للمرة  الطبي  و�شرتن(  )ن��ورث  مركز  يف  العلماء  اكت�شف 
�شاأنه تقوية الأحكام  الب�شري من  الدماغ  ن�شاطًا كهربائيًا يف  التنف�ض ينتج 
العاطفية وت�شهيل ا�شرتجاع الذكريات. تتوقف هذه الآثار ال�شلوكية على 

حركة ال�شهيق اأو الزفري، وعلى اختيار التنف�ض من الأنف اأو الفم.

ل وقت لدي! حجة واهية ي�شتخدمها ال�شعفاء

اهتمي بذاتك.. ومتتعي براحة نف�سية و�سالم داخلي
-ل تن�شي نف�شك وترتكي الروتني يتغلفل اإىل ادنى تفا�شيل حياتك

-اأبعدي عنك كل فكرة ت�شعك يف خانة الأنانية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعــــــــــالن بالن�شر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ امريتا مايا ماجهي ، نيبال اجلن�شية ، ب�شفته 
التنمية  دائ���رة   742605 رق��م  رخ�شة   - الن�شائية  املاب�ض  لتجارة  ال��روع��ة  مالك 
القت�شادية ال�شارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�شة ل�شالح / ديلور ح�شني 

حممد ا�شاب الدين - بنجادي�ض اجلن�شية  
 وعما بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة 
اي  الع���ان فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  الهي  امل�شار  الج���راء  على 
لتباع  بالعان  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1154
اإماراتي    - البلو�شي  حممد  جال  عبداملجيد  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51% وذلك اىل ال�شيدة/ مي�شريت 
�شي�شاى جورارا - اثيوبية اجلن�شية  يف الرخ�شة امل�شماة / �شالون مي�شريت �شي�شاي لل�شيدات 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )627491( مت تغير ال�شكل القانوين من )�شراكة 

اعمال مهنية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1153

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ فيجاي كومار فاداكيتيل جاناردانان ، هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيدة/ منجو باليكونات 
 )725986( رقم  رخ�شة  مبوجب  اجلن�شية  هندية   - بابوراج  باليكونات  بابوراج  برامبو 

با�شم / فن اخلليج للمقاولت الفنية
تعديات اخرى : 

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1155

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ ندى را�شد علي دميا�ض ال�شويدي ، اإماراتية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�ض البالغة 100%  يف مغ�شلة النبيل ، مبوجب 
رخ�شة رقم 614019 وذلك  اىل ال�شيد/ خالد عبيد ابراهيم الزعابي - اإماراتي اجلن�شية 

تعديات اخرى : تنازل مالك الرخ�شة لخر 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1156

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ راكي�ض راوي بليل كارابان راوي- هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ فاطمه 
الفنية(  للمقاولت  الهاتف  )رنني  يف  اجلن�شية  هندية   - علي  را�شد  حممد  نا�شيا 

مبوجب رخ�شة رقم )737208(  تعديات : 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/4130   

املنذر  : حممد مادي حممد ر�شول اخلاجة 
املنذر اليه : ماهر حاج �شعد ال�شيخ �شعد قري�ض 

ننذركم ب�شداد الجرة املتاأخرة املقدرة حاليا مببلغ 28.950 درهم )ثمانية وع�شرون الف وت�شعمائة 
وخم�شون درهما( امل�شتحقة من العام اليجاري 2016/2017 م ب�شاأن العني املاأجورة )املكتب رقم )204( 
ب بناية هادي بازا الكائنة على قطعة الر�ض رقم )671( لدى دائرة الرا�شي والماك - ورقمها 
)124/257( لدى البلدية - ديرة - �شارع الرقة - اإمارة دبي ( ، وذلك خال مدة اق�شاها ثاثون يوم 
من تاريخ ت�شلمكم هذا النذار ، وال �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية التي تكلف حق موكلنا يف 
مواجهتكم وف�شخ عقد اليجار واخاء العني املاأجورة مع الزامكم ب�شداد كامل الجرة وفواتر املياه 

والكهرباء حتى الخاء التام والتعوي�ض ، وحتميلكم الر�شوم وامل�شاريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/4023   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 

املنذر اليه : عبدالعزيز حممد �شامل احمد خريطان املري - اجلن�شية الإمارات  )جمهول حمل القامة(  
اول : بال�شارة اىل طلب متويل العقار املربم بينكم وبني البنك املنذر بتاريخ 2015/3/5 ل�شراء ال�شقة ال�شكنية 
رقم )205( - الطابق الثاين - ببناية رقم )1( ماج )MAG( 218 - رقم البلدية )199-392( - رقم الر�ض )81( 
منطقة مر�شى دبي - دبي -  ثانيا : ونتيجة لذلك فانه تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره 2.015.320.12 )مليونني 
وخم�شة ع�شر الفا وثاثمائة وع�شرون درهم واثني ع�شر فل�ض( - ثالثا : وحيث امتنعتم عن �شداد املبالغ امل�شتحقة 
واملرت�شدة بذمتكم املذكورة اعاه دون اي مربر بالرغم من انتفاعكم الكامل بالت�شهيات امل�شرفية �شالفة البيان 

وبالرغم من املطالبات املتكررة لكم. 
بناء عليه : ينذر البنك املنذر املنذر اليه ل�شراء العقار نوع �شقة �شكنية رقم )205( - الطابق الثاين - ببناية رقم 
)1( ماج )MAG( 218 - رقم البلدية )199-392( - رقم الر�ض )81( - منطقة مر�شى دبي - دبي - و�شداد 
مبلغ 2.015.320.12 )مليونني وخم�شة ع�شر الفا وثاثمائة وع�شرون درهم واثني ع�شر فل�ض( وذلك خال 7 ايام 
من تاريخ ن�شر النذار ، وال �شوف ي�شطر البنك املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم مع حتميلكم 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/4024   

املنذر : امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف - املوؤجر - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي  
�شد املنذر اليه : يرتل لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  

املو�شوع : ب�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة وباخاء امل�شتاأجر للعني املاأجورة 
-حيث ان املنذر ينذر املنذر اليها ن�شرا ب�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة بذمتكم مبلغ وقدره 51.000.00 درهم عبارة 
عن : الق�شط الثالث والرابع عن الفرتة من تاريخ 2016/10/5 وحتى تاريخ 2017/4/5 ، ومن تاريخ 2017/4/5 حتى 
تاريخ 2017/5/11 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية اخرى حتى تاريخ الخاء الفعلي للعني املوؤجرة بواقع اجرة �شنوية 
مبلغ وقدره 76.000.00 درهم بال�شافة اىل مبلغ 4.000 درهم كغرامة ارجتاع ال�شيكني وفقا للبند 18 من عقد اليجار 
املربم بني املنذر واملنذر اليها ، ومبلغ 2.000 درهم كغرامة عن التاأخر عن جتديد عقد اليجار �شالف الذكر وفقا للبند 
20 من نف�ض العقد لنكم تخلفتم عن دفع القيمة اليجارية امل�شتحقة للعني املوؤجرة مكتب رقم )701( الطابق 7 - دبي 
- منطقة الرقة - بناية امل�شرف )ملك امل�شرف العربي( - رقم مكاين 3005495192 - رقم البلدية : 156-119 وذلك 
طبقا لقانون اليجارات باإمارة دبي وذلك خال 30 يوم من تاريخ اعانكم ن�شرا بهذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم ايه م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/4036   

املنذر  : حمدان حممد خمي�ض ماجد - ا�شماعيل ال علي - اإماراتي اجلن�شية 
الطاف احمد حممد امني - باك�شتاين اجلن�شية 

املنذر اليه : حممد عمر فاروق احمد �شودري - باك�شتاين اجلن�شية 
من  بان�شحابه  اخلا�شة  العقود  وتوقيع  احل�شور  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرين/  ينذر 

ال�شركة وذلك امام الكاتب العدل ودائرة التنمية القت�شادية بدبي 
وينذر املنذرين/املنذر اليه ب�شرورة ت�شديد املبالغ املرتتبة عليه ال�شركة - وذلك خال 
مدة اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتامه هذا النذار وال �شي�شطر املنذرين اآ�شفني اىل 
اتخاذ كافة الجراءات الق�شائية املدنية واجلزائية للمطالبة مبا ذكر مع حتميل املنذر 

اليه كافة الغرامات والر�شوم والتعوي�ض وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 يف  الدعوى 2016/433  ا�شتئناف عقاري 

ال�شيد امل�شتاأنف �شده الثاين/ح�شن جراغعلي عرب 
 مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل امل�شتاأنف / �شركة فالكن �شتي اوف وندورز - ذ م م

اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبرا م�شرفيا بالدعوى اأعاه مبوجب احلكم ال�شادر 
به  فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/7/5 يف متام 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لا�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�شنة - �شارع بروت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
تليفون  التجاري  دبي   بنك  البناية يوجد  وبذات  ال�شيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز 
من  لديكم  ما  كافة  اإح�شار  و  الطاع  يرجى   -042206877  : فاك�ض   ،  042206899  :

م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
   د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعـــــالن بالن�شـــر

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/ القو�ض للمقاولت - �ض ذ م م 
 نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/17  ال�شاعة 8:30   

او م�شتندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�شور 
قبل اجلل�شة بثاث ايام على القل بال�شافة بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم 

�شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
3057/2017/13 
3059/2017/13
3060/2017/13
3061/2017/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
 حمني م�شلم 

�شفيق �شيد علي 
احمد الرحمن حممد �شديق

ميزان هولدر منحاج الدين هولدر 

مبلغ املطالبة
17428 درهم + تذكرة العودة
15411 درهم + تذكرة العودة
20075 درهم + تذكرة العودة
25996 درهم + تذكرة العودة

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ مطعم لزيزة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/9 ال�شاعة 8.30 

او م�شتندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�شور 
قبل اجلل�شة بثاث ايام على القل بال�شافة بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم 

�شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.  

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
5156/2017/13 
5149/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 حممد في�شان حممد فريد

�شوكديف با�شوديف 

مبلغ املطالبة
10220 درهم + تذكرة العودة 
8266  درهم + تذكرة العودة

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/175  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جويل ديار كروز نو كوم 2-مرزا �شعيد را�شد  
 جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف/القرية العاملية - دبي - �ض ذ م م 
وميثله : �شعد حممد عبداهلل احلمادي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2014/732 مدين كلي وحددت لها جل�شه يوم الثنني  
 ch2.E.23 املوافق 2017/7/17  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/228  تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- خليل عبداحلميد عبداحلميد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
متويل م�شاهمة خا�شة وميثله : �شعد حممد عبداهلل احلمادي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى 
 -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2016/10/13 بتاريخ   الح��د  يوم  كلي  عقاري   2016/419 رقم 
بالزامكم باأن يوؤدي للمدعية تعوي�شا قدره )137010( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املدعية واملدعي  امل��ربم بني  التعاقد  ن�شر هذا الع��ان 2-ف�شخ  تاريخ  املحكمة خال 15 يوم من 
عليه - اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك وماحقها - عن الوحدة العقارية مو�شوع  الدعوى رقم 
66708 باملبنى رقم ار 004 مزايا 3 مب�شروع كيو بوينت ليوان والزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة 
العقارية خالية من ال�شواغل ورد حيازتها للمدعية ومتكني املدعية منها والغاء القيد العقاري - 
الجارة املو�شوفة يف الذمة - الواردة يف  �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه  وتكليف دائرة الرا�شي 
والم��اك لتنفيذ ذلك.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اإعادة اإعالن بالن�شر - بالئحة الطلب العار�س    
يف الدعوى 2016/107 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / فينود كومار بادمانابهان فيدياناندان 
بناء على طلب املدعي عليه الثاين / �شركة دعفو�ض للخدمات الفنية 

فان مكلف باحل�شور امام الدائرة التجارية اجلزئية الثانية مبحكمة راأ�ض اخليمة املدنية وذلك باجلل�شة 2017/7/9 
يوم الحد ال�شاعة التا�شعة �شباحا 

حيث ان املدعيان قد اقاما الدعوى احلقوقية 2016/107 جتاري جزئي �شد املدعي عليه وحيث يقت�شي ح�شورك 
اىل حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية الدائرة التجارية اجلزئية  الثانية يوم الحد 2017/7/9 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع حيث طلباته ب�شحيفة الدعوى : اول / الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعني 
للمدعي  الول ومبلغ 10000 درهم  للمدعي  ال�شوقية وقدرها 12.000 درهم   ال�شيارة  والت�شامم قيمة  بالت�شامن 
الثاين نتيجة ما حلقه من ا�شرار جراء ال�شابات بال�شافة اىل الزامهم بتعوي�ض املدعيان عما ا�شابهما من ا�شرار 
، بال�شافة اىل  وما فاتهما من ك�شب وما حلقهما من خ�شارة جراء عدم ا�شتغالهما اموالهما مببلغ 8000 درهم 

الزامهم بان ي�شددوا للمدعني فائدة قانونية قدرها 12% منذر تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام . 
ثانيا : الزام املدعي عليهم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

    اأمني ال�شر - حممود الزغلي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 يف  الدعوى  رقم   2016/1395  جتاري جزئي    

املدعي / القرم للتعليم - منطقة حرة - �ض ذ م م 
املدعي عليه / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور 

مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية 
املطلوب اإعانه:-  

املدعي عليها / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور ، حيث ان املدعية اقامت الدعوى املذكورة 
اعاه وحدد اخلبر يوم اخلمي�ض املوافق 8 يوليو 2017 ال�شاعة 12.30 ظهرا موعد 
او  ، لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبر �شخ�شيا  لعقد اجتماع اخلربة واملعاينة 
بوا�شطة وكيل معتمد واح�شار مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات ، ويف حالة عدم 
ح�شورك �شيبا�شر اخلبر اعماله وذلك مبقر العمال مو�شوع الدعوى والكائنة يف 

   )27-RES4( شقة ال�شيد عبد اهلل يف القرم ال�شرقي�
اخلبري الهند�شي املنتدب    

اإعـــــــالن بالن�شــــــر 
اإعالن للح�شور امام اخلربة    

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 يف  الدعوى  رقم  2017/97 

بنك املدعي : البنك التجاري الدويل 
املدعي عليهم : 1- موؤ�ش�شة دلتا لين للمقاولت العامة  2- حممد احمد حممد مقبل احلمري

 املطلوب اإعانهم: 1- موؤ�ش�شة دلتا لين للمقاولت العامة  2- حممد احمد حممد مقبل احلمري 
ال�شادة /1- موؤ�ش�شة دلتا لين للمقاولت العامة  2- حممد احمد حممد مقبل احلمري 

املدعي عليهم يف الدعوى املذكورة اعاه ومبوجب حكم حمكمة العني البتدائية )الدائرة التجارية 
الكلية( ال�شادر يف 2017/4/19 وبندبي خبرا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه واملرفوعة من البنك 
التجاري الدويل �شدكم يرجى ح�شوركم امام اخلبر امل�شريف �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - 
ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�ض الدعوى وذلك يف يوم الثنني املوافق 2017/7/10 
ال�شاعة 2 ظهرا مبقر البنك املدعي يف دبي منطقة الف�شتفل �شيتي - علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم 

او الوكيل املعتمد ، ف�شوف ن�شتمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك
 احمد اإبراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب 

اإعالن للح�شور اأمام خبري    

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
يرجى مراعاة ال�شتمرار/ اخلروج املمعن فيه مبوجب الق�شم رقم 98 من قانون 
ال�شركات اخلا�شة ب�شاأن ا�شتمرار ال�شركات يف �شلطة دبي للمجمعات الإبداعية 
بخ�شو�ض فري�شيني�ض ميديكال كر ميدل اي�شت م ح- ذ.م.م. )»ال�شركة«(، وهي 
ال�شركات  قانون  مبوجب  م�شجلة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة 
ال�شادر   2003 ل�شنة  والإعام  للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  يف  اخلا�شة 
مبوجب القانون رقم 1 ل�شنة 2000 كما مت اإلغاوؤه مبوجب القانون رقم 15 ل�شنة 
العربية  الإمارات  دبي،  الإبداعية،  للمجمعات  دبي  �شلطة  تاأ�شي�ض  ب�شاأن   2014
املتحدة، وحتمل رخ�شة رقم 91414 ومكتبها امل�شجل كائن يف من�شاأة جاهزة رقم 
الطبية  دبي  مدينة  �شلطة  اإىل  وذلك  ا.ع.م.،  دبي،  للعلوم،  دبي  جممع   ،11 بي 
اأو بعد ذلك  ك�شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة عند اإنق�شاء 45 يوماً 

من التاريخ الأول لن�شر هذا الإخطار.

اإخطار تو�شيح بالنية باال�شتمرار/ باخلروج من �شركة
فري�شيني�س ميديكال كري ميدل اي�شت م ح- ذ.م.م.، 

رخ�شة رقم 91414
خارج �شلطة دبي للمجمعات االإبداعية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
    الدعوى 2017/854 جتاري كلي - دبي 

املدعي : �شركة مو�شى ال�شناعية - منكو 
اىل املدعي عليه : �شركة الهدى للمقاولت - ذ م م 

املكلف بقرار حماكم دبي حل�شور اجتماع اخلربة يف  يدعوكم اخلبر 
الدعوى املذكورة اعاه واملقرر بتاريخ 2017/7/11 يف متام ال�شاعة 3.00 
وذلك يف مكتب عيبال لدارة املطالبات - هاتف : 2566610-04 الكائن 
يف القرهود - بناء لربتي - مكتب 205 - جانب بنك ال�شارقة ومطعم 

احلاب و�شوف يعقد الجتماع باملوعد املحدد. 
اخلبري املكلف    
املهند�س اجمد جمال اخلياط  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
   يف  الدعوى 2017/715  جتاري كلي    

اخلبر املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي - �ض م ع 

 املدعي عليهم : 1- ابك�ض انرتنا�شيونال جروب - �ض م ح 2- �شيد لطفى ح�شن 3- امينه فاتيمه خان  
مت ندبنا خبر م�شرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من البنك العربي - �ض م ع �شد املدعي 
عليهم 1- ابك�ض انرتنا�شيونال جروب - �ض م ح 2- �شيد لطفى ح�شن 3- امينه فاتيمه خان. 
وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2017/7/9 م  يف متام ال�شاعة 00 : 11 �شباحا ، 

ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع  
   17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب  الكندي(   احمد  فرج  خالد  )ح�شام  املواطن/   تقدم 
من  ا�شمه  بتغير  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)ح�شام( اىل)عبداهلل(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العان .
عواطف ال�شريف  - كاتب عدل 

 )اال�شم(  )املن�شب(   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعــــــــــالن بالن�شــــر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيدة/علياء حممد جمعه حممد النقبي - الإمارات 
دائرة  ال�شحية رخ�شة رقم 612314  ال�شاف للمقاولت   : اجلن�شية ب�شفته مالك 
التنمية القت�شادية ال�شارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�شة ل�شالح/ ابراهيم 

�شليمان علي �شليمان �شنان ال�شرفاء - اإماراتي اجلن�شية     
 وعما بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة 
اي  الع���ان فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  الهي  امل�شار  الج���راء  على 
لتباع  بالعان  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اإعالن بالن�شر

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

اعالن تغيري ا�شم
اماراتية   ، الكو�ض الفا�شي  ال�شيدة/ غبي�شة عيد جمعة  تقدمت 
من  ا�شمها  تغير  بطلب  ال�شرعية  دب��ي  حمكمة  اىل  اجلن�شية 
لديه  من  وعلى  دبي   اىل  الفا�شي  الكو�ض  جمعة  عيد  غبي�شة 
اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خال �شهر من تاريخ 

ن�شر هذا العان
رئي�س ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/960 جتاري كلي                                                

- ب�شفته كفيل  راب  �شيد مويزور  ال��رب  امتياز  م  2-  م  ذ  - �ض  للمعادن  ام  ان  اي  املحكوم عليهم/1-  اىل 
و�شامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م  3-�شبر مو�شوي مر نواز�ض على مو�شوي - ب�شفته كفيل 
و�شامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م  4- �شيد �شر عبا�ض نقوى - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية 
اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م  5- م�شنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية - ذ م م  - ب�شفتها كفيلة و�شامنة 
ملديونية اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م   جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ البنك العربي �ض م ع بحكمت املحكمة - بالزام 
املدعي عليهم  ان يوؤدوا بالت�شامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 2.555.211/35 درهم )اثنان 
وخم�شمائة وخم�شة وخم�شون الف ومائتني واحد ع�شر درهما وخم�شة وثاثون فل�شا( وفائدة ب�شيطة بواقع 
ت�شعة باملائة 9% �شنويا من تاريخ 2016/1/5 وحتى متام ال�شداد والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعــــــــــالن بالن�شر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ امريتا مايا ماجهي ، نيبال اجلن�شية ، ب�شفته 
التنمية  دائ���رة   742605 رق��م  رخ�شة   - الن�شائية  املاب�ض  لتجارة  ال��روع��ة  مالك 
القت�شادية ال�شارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�شة ل�شالح / ديلور ح�شني 

حممد ا�شاب الدين - بنجادي�ض اجلن�شية  
 وعما بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة 
اي  الع���ان فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  الهي  امل�شار  الج���راء  على 
لتباع  بالعان  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1154
اإماراتي    - البلو�شي  حممد  جال  عبداملجيد  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51% وذلك اىل ال�شيدة/ مي�شريت 
�شي�شاى جورارا - اثيوبية اجلن�شية  يف الرخ�شة امل�شماة / �شالون مي�شريت �شي�شاي لل�شيدات 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )627491( مت تغير ال�شكل القانوين من )�شراكة 

اعمال مهنية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1153

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ فيجاي كومار فاداكيتيل جاناردانان ، هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيدة/ منجو باليكونات 
 )725986( رقم  رخ�شة  مبوجب  اجلن�شية  هندية   - بابوراج  باليكونات  بابوراج  برامبو 

با�شم / فن اخلليج للمقاولت الفنية
تعديات اخرى : 

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1155

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ ندى را�شد علي دميا�ض ال�شويدي ، اإماراتية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�ض البالغة 100%  يف مغ�شلة النبيل ، مبوجب 
رخ�شة رقم 614019 وذلك  اىل ال�شيد/ خالد عبيد ابراهيم الزعابي - اإماراتي اجلن�شية 

تعديات اخرى : تنازل مالك الرخ�شة لخر 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1156

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ راكي�ض راوي بليل كارابان راوي- هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ فاطمه 
الفنية(  للمقاولت  الهاتف  )رنني  يف  اجلن�شية  هندية   - علي  را�شد  حممد  نا�شيا 

مبوجب رخ�شة رقم )737208(  تعديات : 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/4130   

املنذر  : حممد مادي حممد ر�شول اخلاجة 
املنذر اليه : ماهر حاج �شعد ال�شيخ �شعد قري�ض 

ننذركم ب�شداد الجرة املتاأخرة املقدرة حاليا مببلغ 28.950 درهم )ثمانية وع�شرون الف وت�شعمائة 
وخم�شون درهما( امل�شتحقة من العام اليجاري 2016/2017 م ب�شاأن العني املاأجورة )املكتب رقم )204( 
ب بناية هادي بازا الكائنة على قطعة الر�ض رقم )671( لدى دائرة الرا�شي والماك - ورقمها 
)124/257( لدى البلدية - ديرة - �شارع الرقة - اإمارة دبي ( ، وذلك خال مدة اق�شاها ثاثون يوم 
من تاريخ ت�شلمكم هذا النذار ، وال �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية التي تكلف حق موكلنا يف 
مواجهتكم وف�شخ عقد اليجار واخاء العني املاأجورة مع الزامكم ب�شداد كامل الجرة وفواتر املياه 

والكهرباء حتى الخاء التام والتعوي�ض ، وحتميلكم الر�شوم وامل�شاريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/4023   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 

املنذر اليه : عبدالعزيز حممد �شامل احمد خريطان املري - اجلن�شية الإمارات  )جمهول حمل القامة(  
اول : بال�شارة اىل طلب متويل العقار املربم بينكم وبني البنك املنذر بتاريخ 2015/3/5 ل�شراء ال�شقة ال�شكنية 
رقم )205( - الطابق الثاين - ببناية رقم )1( ماج )MAG( 218 - رقم البلدية )199-392( - رقم الر�ض )81( 
منطقة مر�شى دبي - دبي -  ثانيا : ونتيجة لذلك فانه تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره 2.015.320.12 )مليونني 
وخم�شة ع�شر الفا وثاثمائة وع�شرون درهم واثني ع�شر فل�ض( - ثالثا : وحيث امتنعتم عن �شداد املبالغ امل�شتحقة 
واملرت�شدة بذمتكم املذكورة اعاه دون اي مربر بالرغم من انتفاعكم الكامل بالت�شهيات امل�شرفية �شالفة البيان 

وبالرغم من املطالبات املتكررة لكم. 
بناء عليه : ينذر البنك املنذر املنذر اليه ل�شراء العقار نوع �شقة �شكنية رقم )205( - الطابق الثاين - ببناية رقم 
)1( ماج )MAG( 218 - رقم البلدية )199-392( - رقم الر�ض )81( - منطقة مر�شى دبي - دبي - و�شداد 
مبلغ 2.015.320.12 )مليونني وخم�شة ع�شر الفا وثاثمائة وع�شرون درهم واثني ع�شر فل�ض( وذلك خال 7 ايام 
من تاريخ ن�شر النذار ، وال �شوف ي�شطر البنك املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم مع حتميلكم 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/4024   

املنذر : امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف - املوؤجر - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي  
�شد املنذر اليه : يرتل لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  

املو�شوع : ب�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة وباخاء امل�شتاأجر للعني املاأجورة 
-حيث ان املنذر ينذر املنذر اليها ن�شرا ب�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة بذمتكم مبلغ وقدره 51.000.00 درهم عبارة 
عن : الق�شط الثالث والرابع عن الفرتة من تاريخ 2016/10/5 وحتى تاريخ 2017/4/5 ، ومن تاريخ 2017/4/5 حتى 
تاريخ 2017/5/11 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية اخرى حتى تاريخ الخاء الفعلي للعني املوؤجرة بواقع اجرة �شنوية 
مبلغ وقدره 76.000.00 درهم بال�شافة اىل مبلغ 4.000 درهم كغرامة ارجتاع ال�شيكني وفقا للبند 18 من عقد اليجار 
املربم بني املنذر واملنذر اليها ، ومبلغ 2.000 درهم كغرامة عن التاأخر عن جتديد عقد اليجار �شالف الذكر وفقا للبند 
20 من نف�ض العقد لنكم تخلفتم عن دفع القيمة اليجارية امل�شتحقة للعني املوؤجرة مكتب رقم )701( الطابق 7 - دبي 
- منطقة الرقة - بناية امل�شرف )ملك امل�شرف العربي( - رقم مكاين 3005495192 - رقم البلدية : 156-119 وذلك 
طبقا لقانون اليجارات باإمارة دبي وذلك خال 30 يوم من تاريخ اعانكم ن�شرا بهذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم ايه م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/4036   

املنذر  : حمدان حممد خمي�ض ماجد - ا�شماعيل ال علي - اإماراتي اجلن�شية 
الطاف احمد حممد امني - باك�شتاين اجلن�شية 

املنذر اليه : حممد عمر فاروق احمد �شودري - باك�شتاين اجلن�شية 
من  بان�شحابه  اخلا�شة  العقود  وتوقيع  احل�شور  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرين/  ينذر 

ال�شركة وذلك امام الكاتب العدل ودائرة التنمية القت�شادية بدبي 
وينذر املنذرين/املنذر اليه ب�شرورة ت�شديد املبالغ املرتتبة عليه ال�شركة - وذلك خال 
مدة اق�شاها )7( ايام من تاريخ ا�شتامه هذا النذار وال �شي�شطر املنذرين اآ�شفني اىل 
اتخاذ كافة الجراءات الق�شائية املدنية واجلزائية للمطالبة مبا ذكر مع حتميل املنذر 

اليه كافة الغرامات والر�شوم والتعوي�ض وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 يف  الدعوى 2016/433  ا�شتئناف عقاري 

ال�شيد امل�شتاأنف �شده الثاين/ح�شن جراغعلي عرب 
 مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل امل�شتاأنف / �شركة فالكن �شتي اوف وندورز - ذ م م
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبرا م�شرفيا بالدعوى اأعاه مبوجب احلكم ال�شادر 
به  فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/7/5 يف متام 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لا�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�شنة - �شارع بروت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
تليفون  التجاري  دبي   بنك  البناية يوجد  وبذات  ال�شيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز 
من  لديكم  ما  كافة  اإح�شار  و  الطاع  يرجى   -042206877  : فاك�ض   ،  042206899  :

م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
   د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعـــــالن بالن�شـــر

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/ القو�ض للمقاولت - �ض ذ م م 
 نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/17  ال�شاعة 8:30   

او م�شتندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�شور 
قبل اجلل�شة بثاث ايام على القل بال�شافة بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم 

�شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
3057/2017/13 
3059/2017/13
3060/2017/13
3061/2017/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
 حمني م�شلم 

�شفيق �شيد علي 
احمد الرحمن حممد �شديق

ميزان هولدر منحاج الدين هولدر 

مبلغ املطالبة
17428 درهم + تذكرة العودة
15411 درهم + تذكرة العودة
20075 درهم + تذكرة العودة
25996 درهم + تذكرة العودة

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ مطعم لزيزة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/7/9 ال�شاعة 8.30 

او م�شتندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�شور 
قبل اجلل�شة بثاث ايام على القل بال�شافة بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم 

�شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.  

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
5156/2017/13 
5149/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 حممد في�شان حممد فريد

�شوكديف با�شوديف 

مبلغ املطالبة
10220 درهم + تذكرة العودة 
8266  درهم + تذكرة العودة

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/175  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جويل ديار كروز نو كوم 2-مرزا �شعيد را�شد  
 جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف/القرية العاملية - دبي - �ض ذ م م 
وميثله : �شعد حممد عبداهلل احلمادي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2014/732 مدين كلي وحددت لها جل�شه يوم الثنني  
 ch2.E.23 املوافق 2017/7/17  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/228  تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- خليل عبداحلميد عبداحلميد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

متويل م�شاهمة خا�شة وميثله : �شعد حممد عبداهلل احلمادي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى 
 -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2016/10/13 بتاريخ   الح��د  يوم  كلي  عقاري   2016/419 رقم 
بالزامكم باأن يوؤدي للمدعية تعوي�شا قدره )137010( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املدعية واملدعي  امل��ربم بني  التعاقد  ن�شر هذا الع��ان 2-ف�شخ  تاريخ  املحكمة خال 15 يوم من 
عليه - اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك وماحقها - عن الوحدة العقارية مو�شوع  الدعوى رقم 
66708 باملبنى رقم ار 004 مزايا 3 مب�شروع كيو بوينت ليوان والزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة 
العقارية خالية من ال�شواغل ورد حيازتها للمدعية ومتكني املدعية منها والغاء القيد العقاري - 
الجارة املو�شوفة يف الذمة - الواردة يف  �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه  وتكليف دائرة الرا�شي 
والم��اك لتنفيذ ذلك.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اإعادة اإعالن بالن�شر - بالئحة الطلب العار�س    
يف الدعوى 2016/107 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / فينود كومار بادمانابهان فيدياناندان 
بناء على طلب املدعي عليه الثاين / �شركة دعفو�ض للخدمات الفنية 

فان مكلف باحل�شور امام الدائرة التجارية اجلزئية الثانية مبحكمة راأ�ض اخليمة املدنية وذلك باجلل�شة 2017/7/9 
يوم الحد ال�شاعة التا�شعة �شباحا 

حيث ان املدعيان قد اقاما الدعوى احلقوقية 2016/107 جتاري جزئي �شد املدعي عليه وحيث يقت�شي ح�شورك 
اىل حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية الدائرة التجارية اجلزئية  الثانية يوم الحد 2017/7/9 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع حيث طلباته ب�شحيفة الدعوى : اول / الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعني 
للمدعي  الول ومبلغ 10000 درهم  للمدعي  ال�شوقية وقدرها 12.000 درهم   ال�شيارة  والت�شامم قيمة  بالت�شامن 
الثاين نتيجة ما حلقه من ا�شرار جراء ال�شابات بال�شافة اىل الزامهم بتعوي�ض املدعيان عما ا�شابهما من ا�شرار 
، بال�شافة اىل  وما فاتهما من ك�شب وما حلقهما من خ�شارة جراء عدم ا�شتغالهما اموالهما مببلغ 8000 درهم 

الزامهم بان ي�شددوا للمدعني فائدة قانونية قدرها 12% منذر تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام . 
ثانيا : الزام املدعي عليهم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

    اأمني ال�شر - حممود الزغلي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 يف  الدعوى  رقم   2016/1395  جتاري جزئي    

املدعي / القرم للتعليم - منطقة حرة - �ض ذ م م 
املدعي عليه / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور 

مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية 
املطلوب اإعانه:-  

املدعي عليها / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور ، حيث ان املدعية اقامت الدعوى املذكورة 
اعاه وحدد اخلبر يوم اخلمي�ض املوافق 8 يوليو 2017 ال�شاعة 12.30 ظهرا موعد 
او  ، لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبر �شخ�شيا  لعقد اجتماع اخلربة واملعاينة 
بوا�شطة وكيل معتمد واح�شار مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات ، ويف حالة عدم 
ح�شورك �شيبا�شر اخلبر اعماله وذلك مبقر العمال مو�شوع الدعوى والكائنة يف 

   )27-RES4( شقة ال�شيد عبد اهلل يف القرم ال�شرقي�
اخلبري الهند�شي املنتدب    

اإعـــــــالن بالن�شــــــر 
اإعالن للح�شور امام اخلربة    

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 يف  الدعوى  رقم  2017/97 

بنك املدعي : البنك التجاري الدويل 
املدعي عليهم : 1- موؤ�ش�شة دلتا لين للمقاولت العامة  2- حممد احمد حممد مقبل احلمري

 املطلوب اإعانهم: 1- موؤ�ش�شة دلتا لين للمقاولت العامة  2- حممد احمد حممد مقبل احلمري 
ال�شادة /1- موؤ�ش�شة دلتا لين للمقاولت العامة  2- حممد احمد حممد مقبل احلمري 

املدعي عليهم يف الدعوى املذكورة اعاه ومبوجب حكم حمكمة العني البتدائية )الدائرة التجارية 
الكلية( ال�شادر يف 2017/4/19 وبندبي خبرا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه واملرفوعة من البنك 
التجاري الدويل �شدكم يرجى ح�شوركم امام اخلبر امل�شريف �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - 
ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�ض الدعوى وذلك يف يوم الثنني املوافق 2017/7/10 
ال�شاعة 2 ظهرا مبقر البنك املدعي يف دبي منطقة الف�شتفل �شيتي - علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم 

او الوكيل املعتمد ، ف�شوف ن�شتمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك
 احمد اإبراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب 

اإعالن للح�شور اأمام خبري    

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
يرجى مراعاة ال�شتمرار/ اخلروج املمعن فيه مبوجب الق�شم رقم 98 من قانون 
ال�شركات اخلا�شة ب�شاأن ا�شتمرار ال�شركات يف �شلطة دبي للمجمعات الإبداعية 
بخ�شو�ض فري�شيني�ض ميديكال كر ميدل اي�شت م ح- ذ.م.م. )»ال�شركة«(، وهي 
ال�شركات  قانون  مبوجب  م�شجلة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة 
ال�شادر   2003 ل�شنة  والإعام  للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  يف  اخلا�شة 
مبوجب القانون رقم 1 ل�شنة 2000 كما مت اإلغاوؤه مبوجب القانون رقم 15 ل�شنة 
العربية  الإمارات  دبي،  الإبداعية،  للمجمعات  دبي  �شلطة  تاأ�شي�ض  ب�شاأن   2014
املتحدة، وحتمل رخ�شة رقم 91414 ومكتبها امل�شجل كائن يف من�شاأة جاهزة رقم 
الطبية  دبي  مدينة  �شلطة  اإىل  وذلك  ا.ع.م.،  دبي،  للعلوم،  دبي  جممع   ،11 بي 
اأو بعد ذلك  ك�شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة عند اإنق�شاء 45 يوماً 

من التاريخ الأول لن�شر هذا الإخطار.

اإخطار تو�شيح بالنية باال�شتمرار/ باخلروج من �شركة
فري�شيني�س ميديكال كري ميدل اي�شت م ح- ذ.م.م.، 

رخ�شة رقم 91414
خارج �شلطة دبي للمجمعات االإبداعية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
    الدعوى 2017/854 جتاري كلي - دبي 

املدعي : �شركة مو�شى ال�شناعية - منكو 
اىل املدعي عليه : �شركة الهدى للمقاولت - ذ م م 

املكلف بقرار حماكم دبي حل�شور اجتماع اخلربة يف  يدعوكم اخلبر 
الدعوى املذكورة اعاه واملقرر بتاريخ 2017/7/11 يف متام ال�شاعة 3.00 
وذلك يف مكتب عيبال لدارة املطالبات - هاتف : 2566610-04 الكائن 
يف القرهود - بناء لربتي - مكتب 205 - جانب بنك ال�شارقة ومطعم 

احلاب و�شوف يعقد الجتماع باملوعد املحدد. 
اخلبري املكلف    
املهند�س اجمد جمال اخلياط  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
   يف  الدعوى 2017/715  جتاري كلي    

اخلبر املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي - �ض م ع 

 املدعي عليهم : 1- ابك�ض انرتنا�شيونال جروب - �ض م ح 2- �شيد لطفى ح�شن 3- امينه فاتيمه خان  
مت ندبنا خبر م�شرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من البنك العربي - �ض م ع �شد املدعي 
عليهم 1- ابك�ض انرتنا�شيونال جروب - �ض م ح 2- �شيد لطفى ح�شن 3- امينه فاتيمه خان. 
وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2017/7/9 م  يف متام ال�شاعة 00 : 11 �شباحا ، 

ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع  
   17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب  الكندي(   احمد  فرج  خالد  )ح�شام  املواطن/   تقدم 
من  ا�شمه  بتغير  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)ح�شام( اىل)عبداهلل(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العان .
عواطف ال�شريف  - كاتب عدل 

 )اال�شم(  )املن�شب(   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعــــــــــالن بالن�شــــر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيدة/علياء حممد جمعه حممد النقبي - الإمارات 
دائرة  ال�شحية رخ�شة رقم 612314  ال�شاف للمقاولت   : اجلن�شية ب�شفته مالك 
التنمية القت�شادية ال�شارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�شة ل�شالح/ ابراهيم 

�شليمان علي �شليمان �شنان ال�شرفاء - اإماراتي اجلن�شية     
 وعما بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة 
اي  الع���ان فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  الهي  امل�شار  الج���راء  على 
لتباع  بالعان  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اإعالن بالن�شر

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

اعالن تغيري ا�شم
اماراتية   ، الكو�ض الفا�شي  ال�شيدة/ غبي�شة عيد جمعة  تقدمت 
من  ا�شمها  تغير  بطلب  ال�شرعية  دب��ي  حمكمة  اىل  اجلن�شية 
لديه  من  وعلى  دبي   اىل  الفا�شي  الكو�ض  جمعة  عيد  غبي�شة 
اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خال �شهر من تاريخ 

ن�شر هذا العان
رئي�س ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/960 جتاري كلي                                                

- ب�شفته كفيل  راب  �شيد مويزور  ال��رب  امتياز  م  2-  م  ذ  - �ض  للمعادن  ام  ان  اي  املحكوم عليهم/1-  اىل 
و�شامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م  3-�شبر مو�شوي مر نواز�ض على مو�شوي - ب�شفته كفيل 
و�شامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م  4- �شيد �شر عبا�ض نقوى - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية 
اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م  5- م�شنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية - ذ م م  - ب�شفتها كفيلة و�شامنة 
ملديونية اي ان ام للمعادن - �ض ذ م م   جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ البنك العربي �ض م ع بحكمت املحكمة - بالزام 
املدعي عليهم  ان يوؤدوا بالت�شامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 2.555.211/35 درهم )اثنان 
وخم�شمائة وخم�شة وخم�شون الف ومائتني واحد ع�شر درهما وخم�شة وثاثون فل�شا( وفائدة ب�شيطة بواقع 
ت�شعة باملائة 9% �شنويا من تاريخ 2016/1/5 وحتى متام ال�شداد والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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وزارة الأمن الوطني الأمريكية: جهود الحتاد 
للطريان منوذج يحتذى لل�سركات الأجنبية

•• اأبوظبي-وام:

و�شف دافيد لبان املتحدث الر�شمي با�شم وزارة الأمن الوطني الأمريكية 
جهود الحتاد للطران باأنها متثل منوذجا يحتذى به ل�شركات الطران 

الأجنبية واملحلية ال�شاعية اإىل تطبيق التدابر اجلديدة.
واأثنى لبان - يف ر�شالة عرب الربيد الإلكرتوين تعليقا على رفع احلظر على 
اأجهزة الكمبيوتر املحمولة والإلكرتونيات الأخرى على الرحات اجلوية 
ا�شتجابة   �شرعة  على   - املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ال��دويل  اأبوظبي  من مطار 
الحتاد للطران يف تطبيق هذه التدابر الإ�شافية .. عازيا الف�شل يف رفع 
الأمريكية  الإم��ارات واحلكومة  الكبر بني دولة  التعاون  اإىل  هذا احلظر 

ووزارة الأمن الوطني الأمريكية.
امل��ب��ذول��ة وال��ت��داب��ر الأمنية  ت��ق��دي��را للجهود  ال��ق��رار ج��اء  اإن ه��ذا  وق���ال 
من  اأبوظبي  من  امل�شافرين  لتمكني  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  يف  اجل��دي��دة 
اأثناء  اأجهزتهم اللوحية وحوا�شيبهم املحمولة يف مق�شورة الطائرة  حمل 

توجههم اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.
اأول مطار يتم  اأنه يعد  اأبوظبي الدويل  اأو�شح مطار  ويف بيان له ام�ض .. 
رفع احلظر عنه ما يوؤكد �شرعة ال�شتجابة للو�شع الأمني املتغر با�شتمرار 
امل�شافرين  �شامة  �شمان  على  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  وح��ر���ض  ال��ت��زام  وك��ذل��ك 

وراحتهم.
املحمولة  احلوا�شيب  على  القيود  اإزال���ة  اإن  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
جاءت بعد اأن حتققت عمليات التفتي�ض التي اأجرتها اإدارة اأمن النقل من 
اأعلنت الأ�شبوع املا�شى قد نفذت ب�شكل  اإج��راءات الأم��ن الداخلى التي  اأن 

�شحيح من قبل �شركات الطران.
املتحدة  الوليات  القومي يف  الأم��ن  اإدارة  ورحبت الحت��اد للطران بقرار 
اأبوظبي  بني  ال��رح��ات  الإلكرتونية على منت  الأج��ه��زة  رف��ع احلظر عن 
الإدارة  اأع��ق��اب مراجعة  الأول يف  اأم�����ض  ي��وم  م��ن  ب��دءا  املتحدة  وال��ولي��ات 
مركز  يف  املطبقة  امل��ت��ط��ورة  الأم��ن��ي��ة  الإج������راءات  م��ن  وحتققها  املتعمقة 
اأبوظبي  املتحدة مبطار  الوليات  اإىل  ال�شفر  لإج��راءات  امل�شبق  التخلي�ض 

الدويل.
وقالت اأمينة طاهر نائب الرئي�ض ل�شوؤون ال�شركة يف جمموعة “ الحتاد 
اإن الحت��اد للطران  وام  الإم����ارات   اأن��ب��اء  لوكالة  “ يف ت�شريح  للطران 
اتخذت العديد من الإجراءات لإلغاء حظر الأجهزة الإلكرتونية على منت 
رحاتها املتجه اإىل الوليات املتحدة .. حيث تعاونت عن كثب مع اإدارة اأمن 
النقل ووزارة الأمن الوطني الأمريكيتني للتحقق من تطبيق الإجراءات 
الأمنية اجلديدة لرفع احلظر عن الأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�شية التي 

يتم حملها يف املق�شورة على منت الرحات املتجهة اإىل الوليات املتحدة.
وكان مركز التخلي�ض امل�شبق لإجراءات ال�شفر اإىل الوليات املتحدة التابع 
اأبوظبي  ال��ق��ائ��م يف م��ط��ار  لهيئة اجل��م��ارك وح��م��اي��ة احل���دود الأم��ري��ك��ي��ة 
امل��ح��ددة يف  امل��دى  ل��اإج��راءات ق�شرة  اأوىل اجلهات تطبيقا  ال��دويل من 
امل�شطحبة على  الإلكرتونية  التوجيه اجلديد لرفع احلظر عن الأجهزة 

منت الرحات املتجهة اإىل الوليات املتحدة من مطار اأبوظبي الدويل.
الوليات  اإىل  امل�شافرين  للطران  الحت��اد  ل�شيوف  ميكن  اأن��ه  اإىل  ي�شار 
اإج��راءات الهجرة واجلمارك الأمريكية يف مركز التخلي�ض  اإمتام  املتحدة 
اجلمارك  لهيئة  ال��ت��اب��ع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإىل  ال�شفر  لإج����راءات  امل�شبق 
الدويل  اأبوظبي  مبطار   3 املبنى  يف  القائم  الأمريكية  احل���دود  وحماية 
حيث يتم التعامل مع ال�شيوف امل�شافرين اإىل الوليات املتحدة باعتبارهم 
م�شافرين حمليني .. ومن ثم ل ي�شطرون لانتظار يف طوابر الهجرة 

واجلمارك لإمتام الإجراءات مرة اأخرى.
وتعك�ض هذه اخلطوة املكانة الرائدة التي يحظى بها مطار اأبوظبي الدويل 
والإجراءات املتطورة التي يطبقها واملرافق الفريدة من نوعها يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط التي ي�شمها املطار مثل مركز التخلي�ض امل�شبق لإجراءات 

ال�شفر اإىل الوليات املتحدة.
املرموقة  وال�شمعة  الثقة  مبدى  قوية  ر�شالة  اأي�شا  اخلطوة  هذه  وتر�شل 
التي يتمتع بها مطار اأبوظبي كواحد من اأكرث املطارات اأمنا يف العامل التي 

متتثل لاإجراءات الأمنية املعززة.
املتحدة  ال��ولي��ات  �شوق  اإزاء  امل�شتمر  التزامها  للطران  الحت���اد  واأك���دت 
الأمريكية التي ت�شتثمر فيها الكثر من اأجل تقدمي اأرقى جتارب ال�شفر 
التابعة  املمتازة  الدرجات  الأر���ض مثل �شالة �شيوف  ل�شيوفها �شواء على 
لها يف مطار نيويورك جيه اإف كيه و�شالة ال�شيوف يف وا�شنطن دولي�ض 
الوليات  املتطورة خلدمة وجهات يف  توفر طائراتها  الأج��واء حيث  اأو يف 
A380 التي تخدم رحات اإىل نيويورك  املتحدة مثل طائرة الإيربا�ض 

جيه اإف كيه.
وت�شغل الحتاد للطران حاليا 45 رحلة اأ�شبوعيا بني اأبوظبي و 6 مدن 
نيويورك  اإىل  يوميا  رحلتني  ذل��ك  يف  مب��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  ام��ت��داد  على 
اأجنلو�ض  ولو�ض  ودال���ض  و�شيكاغو  العا�شمة  وا�شنطن  اإىل  يوميا  ورحلة 

و�شان فران�شي�شكو.
“ حتى الآن اأكرث من 4.6 مليون راكب على  ونقلت “ الحت��اد للطران 
الوجهات الأمريكية منذ اأن بداأت خدماتها اإىل مطار جي اأف كيه يف اأكتوبر 

2006 حيث تعد الوليات املتحدة واحدة من الأ�شواق الكربى لها.
اأبوظبي  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  م�شافرا   203515 ال�شركة  ونقلت 
خال الفرتة بني 1 يناير اإىل 30 اأبريل 2017 بزيادة 13157 م�شافرا 
اأك��رث من  وتدعم الحت��اد للطران   .2016 ع��ام  نف�شها من  الفرتة  عن 
23 األف وظيفة اأمريكية ب�شكل مبا�شر وغر مبا�شر من خال العمليات 
مواطنني   303 نحو  حاليا  ببها  يعمل  فيما  املختلفة..  وال���ش��ت��ث��م��ارات 

اأمريكيني بينهم 83 طيارا و33 من طاقم الطائرة.

ارتفاع متو�سط العائد على اأذون 
اخلزانة امل�سرية لأجل 3 و9 اأ�سهر 

•• القاهرة-رويرتز:

اأذون اخلزانة  العائد على  اإن متو�شط  اأظهرت بيانات من البنك املركزي   
امل�شرية لأجل ثاثة وت�شعة اأ�شهر ارتفع يف عطاء ام�ض الثنني.

 20.951 اإىل  يوما   91 لأج��ل  اخلزانة  اأذون  على  العائد  متو�شط  وزاد 
والع�شرين من  الثاين  يف  ال�شابق  املماثل  العطاء  20.375 يف  من  باملئة 
يونيو حزيران يف حني ارتفع متو�شط العائد على الأذون لأجل 266 يوما 

اإىل 21.155 باملئة من 20.662 باملئة.

»امل�شعود لل�شيارات اأبرز مزودي ال�شيارات يف اأبوظبي«

عرفان تن�سيل يعود اإىل جمموعة امل�سعود يف من�سب الرئي�س التنفيذي
م�شعود اأحمد امل�شعود : اأثبتنا  قدرتنا على الجناز والتمييز يف تعامالتنا مع �شركائنا وعمالئنا

•• اأبوظبي: رم�ضان عطا

اأعلنت امل�شعود لل�شيارات، وهي فرع من 
كل  ووك���اء  امل�شعود  �شركات  جمموعة 
من ني�شان وانفينيتي ورينو، عن تعيني 

عرفان تن�شيل كرئي�ض تنفيذي. 
تن�شيل قد  ع���رف���ان  ال�����ش��ي��د  ب����اأن  ي��ذك��ر 
التنفيذي  الرئي�ض  من�شب  و�شغل  �شبق 
ل�����ش��رك��ة امل�����ش��ع��ود ل��ل�����ش��ي��ارات مل���دة اأرب���ع 
�شنوات منذ عام 2011 حتى 2015. 
اأعمال  ويف الأع��وام التالية توىل رئا�شة 
ل��ل�����ش��ي��ارات يف مقرها  ال��دم��ي��ح  ���ش��رك��ة 
ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  ال��دم��ام 
وق���د ك���ان امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ك��ل م��ن �شركة 
المارات لل�شيارات و�شركة فوؤاد الغامن 

وابناوؤه لل�شيارات. 

يف  لل�شيارات  امل�شعود  �شركة  عملت  وقد 
خالها  جلبت  عقود،  الأرب��ع��ة  اأبوظبي 
ال�شيارات  وا�شعة من  ت�شكيلة  لعمائها 
التي منها ال�شيارات ذات الدفع الرباعي، 
والتي  والتجارية  ال��ف��اره��ة  وال�����ش��ي��ارات 
تخدم قطاعات وا�شعة من املجتمع ومن 
واأ�شاطيل  احلكومية  واجلهات  الأف���راد 

النقل.
ثمانية  لل�شيارات  امل�شعود  �شركة  ت�شمل 
اأبوظبي  م����ن  ك����ل  يف  ع���ر����ض  �����ش����الت 
وال���ع���ني وب�����دع زاي�����د ت��ت�����ش��م��ن جممع 
كبر للمبيعات وخدمة ما بعد البيع يف 
خم�ش�ض  مركز  اإىل  بال�شافة  امل�شفح 
اجل����دي����دة ومرفق  امل���رك���ب���ات  ل��ت�����ش��ل��ي��م 
مركبات  اأ����ش���اط���ي���ل  حل���ل���ول  م�����ش��ت��ق��ل 
وخم�ض مراكز خدمة و ور�شتني لهياكل 

الغيار.  لقطع  ف��روع  وخم�شة  ال�شيارات 
وت��ت��م��ت��ع ال�����ش��رك��ة ب���وج���ود اأك����رب مركز 
خدمة ل�شيارات ني�شان يف العامل والذي 
الق�شم  وي��وظ��ف  ح��و���ض،   162 ي��وف��ر 
اأك���رث م��ن 1000 م��وظ��ف م��ت��درب يف 
بعد  ما  وخدمة  املبيعات  اأق�شام  من  كل 
ال�شنوات  خ��ال  الق�شم  ومت��ت��ع  ال��ب��ي��ع، 
من   5% تبلغ  بح�شة  املا�شية  الع�شر 
ح��ج��م ����ش���وق ال�������ش���ي���ارات اجل����دي����دة يف 

الدولة.
ت��ن�����ش��ي��ل يف قطاع  ال�����ش��ي��د  ع���م���ل  وق�����د 
وذلك  ع���ام،  ال�����ش��ي��ارات لأك���رث م��ن 30 
بعد اأن انهى درا�شته يف جمال ال�شيارات 
اأدار ع����دداً من  اأمل��ان��ي��ا. ك��م��ا  وال��ن��ق��ل يف 
ال�شيارات  ق��ط��اع  يف  الناجحة  الأع��م��ال 
ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ن  ك��ل  يف 

وال��ك��وي��ت ودب���ي وق���د ع��م��ل م��ع ك��ل من 
العامات  من  وع��دد  جتارية  العامات 

الفارهة املعروفة. 
عرفان  ادارة  ف���رتة  خ���ال  ب��اأن��ه  ي�����ش��ار 
تن�شيل ال�شابقة للم�شعود لل�شيارات حاز 
الق�شم على جائزة ني�شان العاملية، وذلك 
حل��ج��م امل��ب��ي��ع��ات ال���ع���ايل ال����ذي حققه 
الق�شم والزيادة الكبرة يف حجم ح�شة 

ال�شوق وخدمة العماء املتميزة. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��رح رئ��ي�����ض جمل�ض 
م�شعود  ال�شيد  امل�شعود،  جمموعة  اإدارة 
ال�شيارات  ق�شم  يوا�شل  امل�شعود:  اأحمد 
لدينا قيادة هذا املجال يف اأبوظبي على 
اأ�شا�ض ولء العماء والتميز يف اخلدمة 
واجل������ودة ال��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ل م��ث��ي��ل لها 
ومرافقنا.و  ملوظفينا  العالية  واجل��ودة 

ب���درج���ة عالية  ال�����ش��ي��دع رف�����ان  ي��ت��م��ي��ز 
م��ن اخل���ربة واحل��رف��ي��ة ون��ح��ن �شعداء 
تطلعات  ولدينا  جديد.  من  با�شتقباله 
عالية لقدرته على الوفاء مبتطلباتنا. 

يتميز  ال�����ش��وق  ه���ذا  اأن  م���ن  وب��ال��رغ��م 
اأثبتنا   قد  اأننا  اإل  التناف�ض  من  بدرجة 
ق���درت���ن���ا ع���ل���ى الجن�������از وال���ت���م���ي���ي���ز يف 
على  وعمائنا  �شركائنا  مع  تعاماتنا 
يف  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار  و�شن�شتمر  ����ش���واء.  ح��د 

�شركتنا ل�شتمرار هذه الجنازات.

فيتنام متنح اأكوا باور وتايكواجن باور القاب�سة �سهادة ت�سجيل ال�ستثمار  مل�سروع املحطة احلرارية نام دنه 1

بدء اإنتاج النفط من حقل اأترو�س يف اإقليم كرد�ستان العراق

دولرا للربميل �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان   47.80

نقدية على املدى الطويل، ونحن نتطلع 
ال�شامة  م��ع��اي��ر  ب��اأع��ل��ى  الل���ت���زام  اإىل 
ي�شمن  ومب����ا  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  يف  وال�����ش��ح��ة 

املحافظة على البيئة.« 
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ���ش��ع��ي��د ال���ظ���اه���ري، 
الرئي�ض التنفيذي للعمليات بالإنابة يف 
�شركة »طاقة«: يعد هذا الإجناز مبثابة 
�شركة  بها  حتظى  التي  للخربات  تاأكيد 
وت�شغيل  ت��ط��وي��ر  يف  وق���درات���ه���ا  ط��اق��ة 
م�شروعات النفط والغاز املعّقدة ا�شتناداً 

اإىل خرباتنا العاملية.
العامري،  اخلالق  عبد  قال  جانبه،  من 
بالإنابة:  العراق«  »طاقة  م�شروع  مدير 
اأم��ام تطور متميز  نحن يف �شركة طاقة 
والعاملني  امل��وظ��ف��ني  م��ن  ف��ري��ق  حققه 
كوادر  من  يتاألفون  والذين  ال�شركة  يف 
ميتلكون  وك����ردي����ة  وع���امل���ي���ة  اإم����ارات����ي����ة 
العاملي  ال���ط���راز  خ����ربات وم��ع��رف��ة م���ن 
اإىل  للو�شول  جهودهم  ت�شافرت  حيث 

هذا الإجناز البارز.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن حقل اأترو�ض يقع 
ع��ل��ى ُب��ع��د 85 ك��ي��ل��وم��رتاً ���ش��م��ال غرب 
اأك��رب احلقول  اإذ يعد واح���داً من  اأرب��ي��ل 
كرد�شتان.  اإقليم  يف  اجل��دي��دة  النفطية 
2011 وبداأت  وقد مت اكت�شافه يف عام 

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  “اأبوظبي  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت   
ال�شركة  )ط���اق���ة(،  ������ض.م.ع.  للطاقة” 
والتي  الطاقة  ق��ط��اع  يف  عاملياً  ال��رائ��دة 
لها ومتتلك  م��ق��راً  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  تتخذ 
اإنتاج  ب���داأت  اأن��ه��ا  دول���ة،   11 عمليات يف 
اإقليم  يف  اأت�����رو������ض  ح���ق���ل  م����ن  ال���ن���ف���ط 

كرد�شتان العراق. 
واأو�شحت ال�شركة يف بيان لها اأن تدفق 
النفط بداأ من من�شاأة املعاجلة املركزية 
ال��ث��ال��ث م���ن يوليو،  اأت���رو����ض يف  حل��ق��ل 
 30 اإىل  الإنتاجية  والتي ت�شل طاقتها 
يومياً. ويجري  النفط  برميل من  األف 
اأت����رو�����ض ال���ت���ي تقوم  ت��ط��وي��ر م��ن�����ش��اأة 
مع  ال�شراكة  مبوجب  بت�شغيلها  »طاقة« 
كٍل من حكومة اإقليم كرد�شتان و�شركتي 

�شاماران وماراثون. 
التطور،  ه��ذا  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ه��اج��ري،  �شعيد  ق���ال 
للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اإدارة 
»طاقة«: ي�شّكل بدء عمليات الإنتاج من 
لنا  بالن�شبة  هاماً  اإجن���ازاً  اأت��رو���ض  حقل 
العراق.  كرد�شتان  ولإقليم  ول�شركائنا 
تدفقات  اأت��رو���ض  لنا حقل  يوفر  و�شوف 

 .2013 ب���ه يف ع���ام  ال��ت��ط��وي��ر  اأع���م���ال 
للحقل  املبدئي  الإنتاج  يبلغ  اأن  ويتوقع 
مكافئ  م��ن  ي��وم��ي��اً  ب��رم��ي��ل  األ����ف   30

النفط خال العام 2017. 
للطاقة  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  تعد 

اأترو�ض  حلقل  امل�شغلة  اجل��ه��ة  )ط��اق��ة( 
بن�شبة   ع���ام���ل���ة  ح�����ش��ة  مت��ت��ل��ك  ح���ي���ث 
من عقد امل�شاركة يف الإنتاج.   %39.9
وتتوزع احل�ش�ض املتبقية يف احلقل بني 
بن�شبة  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  من  ك��ٍل 

•• دبي-الفجر:

اأ�شدرت وزارة التخطيط وال�شتثمار يف 
فيتنام �شهادة ت�شجيل ال�شتثمار ل�شركة 
ن���ام دن���ه ف��ر���ش��ت ب���اور ال��ق��اب�����ش��ة، التي 
م�شروع  وهي  �شنغافورة،  يقع مقرها يف 
اأكوا  �شركة  اأ�ش�شته  م�شرتك  ا�شتثماري 
باور  تايكواجن  و�شركة  ال�شعودية،  ب��اور 
ال��ق��اب�����ش��ة ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة، يهدف 
الطاقة  حم��ط��ة  م�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
با�شتطاعة   »1 دن�����ه  »ن������ام  احل�����راري�����ة 
هاي هاو  منطقة  يف  ميجاواط   1200

يف مقاطعة نام دنه يف فيتنام.
واأق���ي���م اح��ت��ف��ال مب��ن��ا���ش��ب��ة م��ن��ح �شهادة 
دنه  ن���ام  م��دي��ن��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار يف  ت�شجيل 
�شمن املقاطعة التي حتمل ال�شم ذاته، 
الإدارات  من  ع��دد  عن  ممثلني  بح�شور 
وزارة  م��ث��ل  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
التخطيط وال�شتثمار، ووزارة ال�شناعة 
دنه،  ن���ام  يف  ال�شعب  وجل��ن��ة  وال��ت��ج��ارة، 
و�شفارة  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي،  ال����دول����ة  وب���ن���ك 
ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا، وع���دد م��ن م�شوؤويل 
ال�شركتني امل�شتثمرتني. ويعد احل�شول 
على �شهادة ت�شجيل ال�شتثمار اأحد اأهم 
امل�شروع وفًقا لتفاقية  تاأ�شي�ض  خطوات 

ال�شناعة  وزارة  بني  املوقعة  ال�شتثمار 
يف  امل�شتثمرتني  وال�شركتني  وال��ت��ج��ارة 

يناير 2016.
لتوليد   »1 دن�����ه  »ن������ام  حم���ط���ة  وت����ق����ام 
 1200 با�شتطاعة  احل��راري��ة  ال��ط��اق��ة 
م���ي���ج���اواط ب���ن���اء ع���ل���ى ع���ق���د مل�����دة 25 
ع���اًم���ا، ب��ن��ظ��ام ال��ب��ن��اء وال��ت�����ش��غ��ي��ل ونقل 
الإجمالية  ال��ت��ك��ل��ف��ة  وت���ب���ل���غ  امل���ل���ك���ي���ة، 
دولر  م���ل���ي���ار   2.3 ن���ح���و  ل���ل���م�������ش���روع 
اأمريكي. وميول %25 منها من خال 
بيع اأ�شهم رعاة امل�شروع، اأما بقية متويل 
املالية  املوؤ�ش�شات  م��ن  ف�شتاأتي  امل�شروع 
الفحم  على  امل�شروع  ويعتمد  الدولية. 
امل��ح��ل��ي م��ن الن��رتا���ش��ي��ت ال���ذي تنتجه 
ل�شتخراج  »ف���ي���ن���اك���وم���ني«  جم��م��وع��ة 
اجلديدة  امل��ح��ط��ة  و���ش��رتب��ط  ال��ف��ح��م. 
بال�شبكة الوطنية يف الباد بتوتر 500 
كيلوفولط لرتفدها بكمية من الطاقة 
�شركة  ك��ام��ل��ة  �شت�شرتيها  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

كهرباء فيتنام.
اأن ي��ق��دم امل�����ش��روع عند  وم���ن امل��خ��ط��ط 
ت�شغيله قدرة تبلغ 7800 جيجاواط  يف 
ال�شاعة، لي�شهم م�شاهمًة كبرًة يف تعزيز 
ال�شمايل  اجلزء  الطاقة يف  توليد  قدرة 
ا�شرتاتيجية  ذل���ك  وي��ل��ب��ي  ف��ي��ت��ن��ام،  م��ن 

ال��ت��ن��م��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وف���ق اخلطة 
ل��ف��ي��ت��ن��ام. ويدعم  ال�����ش��اب��ع��ة  ال��رئ��ي�����ش��ة 
ال�شتثمار يف م�شروع نام دنه 1 عدد من 
ذلك  ويحقق  العامليني  التمويل  �شركاء 
املتوقع  النمو  تلبية  يف  احلكومة  ه��دف 
للطلب على الطاقة يف الباد بدًءا من 

العام 2020 وما بعده.
واملدير  الرئي�ض  بادماناثان،  بادي  وقال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة اأك����وا ب���اور »ل ريب 
يعد  ال�شتثمار  ت�شجيل  �شهادة  منح  اأن 

خ��ط��وة م��ه��م��ة يف م�����ش��رة ت��ط��وي��ر هذا 
اجلوهري  ال��ع��ن�����ش��ر  اأن����ه  اإل  امل�������ش���روع، 
يف ت��ل��ك اخل��ط��وة اأن���ه ي���دل ع��ل��ى التزام 
م�شالح  بحماية  الفيتنامية  احلكومة 
امل�شتثمرين الأجانب، وت�شجيع م�شاركة 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف 
الباد.  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
التمويل  ا�شتكمال ترتيبات  اإىل  ونتطلع 
الكهرباء  توليد  حمطة  بناء  يف  والبدء 
فيتنام  امل�شاهمة يف تطوير  لنتمكن من 

العتمادية  عالية  ك��ه��رب��اء  توليد  ع��رب 
واآمنة وبتكلفة اقت�شادية.«

التنفيذي  الرئي�ض  ناندا،  راجيت  وق��ال 
»يوؤكد  ب���اور  اأك���وا  �شركة  يف  لا�شتثمار 
احتفال اليوم على التزام اأكوا باور بتقدم 
فيتنام. لقد و�شعت الدولة خطة �شاملة 
قانوين  نظام  يدعمها  الطاقة،  لتوليد 
واقت�شادي متني ي�شتقطب ال�شتثمارات 
العاملية اخلا�شة وي�شجعها على الدخول 
احليوية.  التحتية  البنية  م�شاريع  يف 
ونتطلع اإىل رفد فيتنام بالطاقة الكافية 
العقود  امتداد  على  احتياجاتها  لتلبية 

املقبلة.«
ت�شييد  اأع����م����ال  ت���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
 ،2018 املقبل  العام  مطلع  يف  امل�شروع 
للت�شغيل  امل��ت��وق��ع  امل���وع���د  اإىل  ل��ن�����ش��ل 
التجاري بعد 51 �شهًرا للوحدة الأوىل، 
بدًءا  الطاقة  توليد  ملرفق  �شهًرا  و57 
الت�شييد.  عمليات  ان��ط��اق  ت��اري��خ  م��ن 
ونقل  والت�شغيل  البناء  عقد  مدة  وتبلغ 
امللكية 25 �شنة من تاريخ بدء الت�شغيل 
ال��ت��ج��اري مل��رف��ق ال��ط��اق��ة، وب��ع��د ذلك، 
مرفق  ملكية  امل�����ش��روع  ���ش��رك��ة  �شتنتقل 
الطاقة والأ�شول املتعلقة به اإىل حكومة 

فيتنام. 

بارتنزر  اإك�شبلوري�شن  وجرنال   ،25%
�شاماران  ل�����ش��رك��ة  ب��ال��ك��ام��ل  امل��م��ل��وك��ة 
 ،20.1% ب��ن�����ش��ب��ة  ك�����ورب   ب���رتول���ي���وم 
ماراثون  ل�شركة   15% بن�شبة  وح�شة 

اأويل كي.دي.يف بي. يف. 

والعماء  وامل��ت��داول��ني  النفط  اإن��ت��اج  �شركات  تزويد  اإىل   �
املهتمني بالأ�شواق التي تقع �شرق ال�شوي�ض باأ�شعار تت�شم 

بال�شفافية للنفط اخلام.
اإحدى   ����  2007 ع���ام  افتتاحها  م��ن��ذ   ���� ال��ب��ور���ش��ة  وت��ع��د 
البور�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها 
ال��رئ��ي�����ض وه���و ال��ع��ق��د الآج����ل خل���ام ع��م��ان امل��ع��ي��ار الأكرث 
ت�شهد  ال��ت��ي  ال�����ش��وق  اإىل  املتجه  اخل���ام  للنفط  موثوقية 
منوا �شريعا �شرق ال�شوي�ض والأداة التي تعك�ض اقت�شادات 
نوعه  من  عقد  واأك��رب  متفردة  ب�شورة  الآ�شيوية  املنطقة 

•• دبي- وام:

ارتفع �شعر ت�شوية العقد الآجل خلام عمان � ت�شليم �شهر 
�شبتمرب املقبل � لدى تداوله يف بور�شة دبي للطاقة ام�ض 
ب�شعر  مقارنة  ال��واح��د  للربميل  اأم��ري��ك��ي  دولر   0.91
ال�شاعة  عند  دولر   47.80 ليبلغ  الأول  اأم�ض  ت�شويته 

12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض.
اأول بور�شة دولية يف  � وهي  وتهدف بور�شة دبي للطاقة 
وال�شلع  الآج��ل��ة  الطاقة  لعقود  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي وثالث معيار �شعري 
للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي 
دبي  بور�شة  وت�شتخدم  ودب���ي.  عمان  م��ن  ت�شديره  يتم 
للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية التي 
ميكن الو�شول اإليها انطاقا من اأكرث من 20 منطقة 
والوليات  واأوروب���ا  اآ�شيا  يف  الرئي�شة  املالية  املراكز  منها 

املتحدة.
وتقع البور�شة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو منطقة 
دولة  املالية يف  لتعزيز اخلدمات  اإن�شاوؤها  مالية حرة مت 

الإمارات العربية املتحدة � وتخ�شع اإىل قوانني �شلطة دبي 
للخدمات املالية كما تتم مقا�شة و�شمان جميع التداولت 

من خال جمموعة تابعة لبور�شة �شيكاغو التجارية.
ي��ذك��ر اأن ب��ور���ش��ة دب���ي ل��ل��ط��اق��ة م�����ش��روع م�����ش��رتك بني 
وجمموعة  العماين  ال�شتثمار  و�شندوق  القاب�شة  دب��ي 
مالية  موؤ�ش�شات  متتلك  كما  التجارية  �شيكاغو  بور�شة 
الطاقة منها  عاملية و�شركات متخ�ش�شة يف تداول عقود 
ب��ي م��ورغ��ان وم��ورغ��ان �شتانلي  غ��ول��دم��ان �شاك�ض وج��ي 

و�شل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�شهما فيها.
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% منوًا يف الناجت   17.7
املحلي لأبوظبي بالربع الأول 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع الناجت املحلي الإجمايل لإمارة اأبوظبي خال الربع الأول من العام 
اجلاري - بالأ�شعار اجلارية - بن�شبة %17.7 مقارنة مع نف�ض الفرتة من 
العام 2016 وذلك بح�شب تقديرات مركز الإح�شاء اأبوظبي حول تطورات 

الأو�شاع القت�شادية يف الإمارة خال الربع الأول من 2017.
منوا  هناك  اأن  اإىل  اأبوظبي   - الح�شاء  ملركز  التف�شيلية  املعطيات  وت�شر 
كبرا يف الأن�شطة والقطاعات القت�شادية غر النفطية بالأ�شعار اجلارية 
عام  مدير  القبي�شي  بطي  ب��ن  حممد  اأح��م��د  بطي  �شعادة  وق��ال  والثابتة. 
مركز الإح�شاء - اأبوظبي اإن هذا النمو الكبر يف الناجت املحلي الإجمايل 
�شببه الأ�شا�شي الزيادة الكبرة يف القيمة امل�شافة لاأن�شطة النفطية التي 
وبرغم   70.7% ب��ن�����ش��ب��ة  ارت��ف��ع��ت 
ذلك ل تزال الأن�شطة غر النفطية 
املحلي  الناجت  ثلثي  باأكرث من  ت�شهم 
الإج����م����ايل لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي حيث 
بن�شبة  النفطية  الأن�����ش��ط��ة  اأ���ش��ه��م��ت 
الناجت  ق��ي��م��ة  م���ن  ف��ق��ط   31.2%
بينما   .. ب��الأ���ش��ع��ار اجل���اري���ة  امل��ح��ل��ي 
النفطية  غ���ر  الأن�������ش���ط���ة  اأ���ش��ه��م��ت 
الأول  الربع  خال   68.2% بن�شبة 
القبي�شي  واأ����ش���اف  ال���ع���ام.  ه���ذا  م���ن 
التي  ال��ق��وم��ي��ة  ن��ت��ائ��ج احل�����ش��اب��ات  اأن 
اأعدها مركز الإح�شاء - اأبوظبي عن 
تعك�ض   2017 عام  من  الأول  الربع 
�شورة وا�شحة لقوة القت�شاد املحلي 
وا�شتقراره كما تعطي ميزة تناف�شية 
ك��ب��رة ل��ه��ذا الق��ت�����ش��اد. م��ن جانبه 
قال �شعادة خليفة بن �شامل املن�شوري 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  وك��ي��ل 
النتائج  اإن ه��ذه  ب��الإن��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي   -
اإمارة  اقت�شاد  ا�شتمرار  مدى  تعك�ض 
بالعتماد  منوه  موا�شلة  يف  اأبوظبي 
النفطية  القطاعات  دور  تعزيز  على 
اأ���ش��ه��م��ت من  وال��ت��ي  النفطية  وغ���ر 
يف  لأن�����ش��ط��ت��ه  ال���ق���وي  الأداء  خ����ال 
الإمارة  يف  القت�شادي  الأداء  تعزيز 
على نحو ملحوظ خال الربع الأول 
من العام اجلاري. وذكر اأن ا�شتمرار الأداء اجليد لاأن�شطة غر النفطية يف 
اإمارة اأبوظبي مع بداية العام 2017 يعك�ض جناح اجلهود املبذولة لتحويل 
التحديات املرتبطة بتقلبات اأ�شعار النفط العاملية اإىل فر�شة لتعميق التنوع 
و�شول  النفطية  غر  الأن�شطة  اأداء  تعزيز  خ��ال  من  القت�شاد  هيكل  يف 
واأو�شح   .  2030 القت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة  وحم��ددات  اأه��داف  لتحقيق 
املن�شوري اأن نتائج املوؤ�شرات التنموية لقت�شاد الإمارة خال الربع الأول 
النفطية  القطاعات غر  لبع�ض  اأداء جيدة  اأظهرت معدلت   2017 لعام 
ال�شتقرار  راأ���ش��ه��ا  م��ق��وم��ات وع��ل��ى  م��ن  الإم�����ارة  ب��ه  م��ا تتمتع  مم��ا يعك�ض 
الأعمال  بيئة  وتناف�شية  املالية  الأو���ش��اع  ومتانة  والجتماعي  القت�شادي 
لتحويل التحديات املرتبطة بالتطورات العاملية اإىل فر�ض �شانحة للم�شي 
قدما يف جهودها لتعميق التنويع القت�شادي لاإمارة من خال الرتكيز 

على القطاعات غر النفطية.

املوؤ�سر داو جونز يف وول �سرتيت 
ي�سجل م�ستوى قيا�سيًا مرتفعًا جديدًا 

•• وا�ضنطن- رويرتز:

قيا�شيا  م�شتوى  الأمريكية  لاأ�شهم  ال�شناعي  جونز  داو  املوؤ�شر  �شجل   
اأواخر جل�شة التداول ال�شباحية ببور�شة وول �شرتيت  مرتفعا جديدا يف 
لكن  وال��ب��ن��وك  الطاقة  �شركات  لأ�شهم  مبكا�شب  مدعوما  الث��ن��ني  ام�����ض 

خ�شائر لأ�شهم التكنولوجيا دفعت املوؤ�شر نا�شداك املجمع للهبوط.
اأكرب دفعة  اأ�شهم بنك جولدمان �شاك�ض و�شركة �شيفرون للطاقة  واأعطت 
للموؤ�شر القيا�شي يف حني �شاعدت اأ�شهم جيه بي مورجان واإك�شون يف �شعود 
الأحد  من  ت�شعة  وارتفعت  نطاقا.  الأو�شع  بورز500  اآن��د  �شتاندر  املوؤ�شر 
ع�شر قطاعا رئي�شيا للموؤ�شر �شتاندرد اآند بورز ويف مقدمتها قطاع الطاقة. 
وا�شتاأنف النفط اأطول �شل�شلة مكا�شب يومية يف اأكرث من خم�شة اأعوام بعد 
بيانات ت�شر اقت�شادية اأمريكية اإيجابية وهو ما دفع اأ�شهم �شركات الطاقة 
في�شبوك  اأ�شهم  ت�شرر من هبوط  نا�شداك  املوؤ�شر  لكن  لل�شعود.  الكربى 
اإىل  باملئة   0.9 ال�شناعي  جونز  داو  املوؤ�شر  و�شعد  ونفيديا.  وكومكا�شت 
21548.84 نقطة وهو اأعلى م�شتوى له على الإطاق اأثناء التعامات 
0.55 باملئة  اآند بورز500 الأو�شع نطاقا  يف حني ارتفع املوؤ�شر �شتاندرد 
اإىل 2436.78 نقطة. وانخف�ض املوؤ�شر نا�شداك املجمع 0.32 باملئة اإىل 

6120.85 نقطة.

وزير النفط العراقي يلزم ال�سمت 
ب�ساأن الإنتاج وينتظر اجتماع اأوبك 

•• لندن-رويرتز:

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي خال منا�شبة يف لندن ام�ض الثنني اإنه 
اأوبك قبل اأن يعلن موقفه  �شينتظر نتيجة الجتماع املقبل للجنة منبثقة عن 
ب�شاأن ما اإذا كانت املنظمة حتتاج خلف�ض اأكرب لاإنتاج. وجاء ت�شريح اللعيبي 
ردا على �شوؤال عما اإذا كانت املنظمة حتتاج خلف�ض اأكرب من 1.8 مليون برميل 
يوجد  “ل  لل�شحفيني  وق��ال  �شركائها.  11 من  مع  عليه  اتفقت  ال��ذي  يوميا 
حترك يف الوقت احلايل والأمور تبدو على ما يرام ويف الجتاه ال�شحيح. اأعتقد 
اأن الأ�شعار �شرتتفع جمددا ولكن دعونا نرى نتيجة الجتماع«. ومن املقرر اأن 
زائد  الإنتاج  خف�ض  اتفاق  تنفيذ  تراقب  دول  خم�ض  من  النفط  وزراء  يجتمع 
ال�شعودية بو�شفها رئي�شة اأوبك يف رو�شيا يف الرابع والع�شرين من يوليو متوز.  
وقد يحيل املجتمعون تو�شيات ملجموعة اأو�شع تعقد اجتماعا يف نوفمرب ت�شرين 
البلدان  اأك��رب منتج للنفط يف منظمة  ث��اين  وال��ع��راق  الت��ف��اق.  الثاين لتعديل 

امل�شدرة للبرتول اأوبك بعد ال�شعودية.

من مكب للنفايات اإىل منظر طبيعي اآ�شر: »بيئة« و »فو�شرت و�شركاه« توقعان اتفاقية لتحويل موقع مكب النفايات يف ال�شارقة اإىل وجهة مبتكرة بكل معنى الكلمة
ال�سركة الرائدة مبجال الطاقة واإدارة النفايات يف ال�سارقة لديها 
خطط تتجاوز تفادي التخل�س من النفايات عرب املكبات ب�سكل نهائي

•• ال�ضارقة-الفجر:

“بيئة” الرائدة يف جمال  �شركة  اأبرمت 
يف  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  احل���ل���ول 
اتفاقية  اليوم  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة 
و�شركاه”  “فو�شرت  ���ش��رك��ة  م���ع  م��ه��م��ًة 
حلول  جم�����ال  يف  ال�����رائ�����دة  امل���ع���م���اري���ة 
التفاقية  وتق�شي  املتكاملة.  الت�شميم 
الفائزة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال�������ش���رك���ة  ق���ي���ام 
رئي�شي لإعادة  اإع��داد خمطط  باملناق�شة 
الرئي�شي  النفايات  مكب  موقع  تطوير 
النفايات  اإدارة  مركز  �شمن  ال�شارقة  يف 

التابع ل�شركة “بيئة”.
وي�شم املركز الكائن يف منطقة ال�شجعة، 
مرافق ال�شرتداد واإعادة التدوير الأرقى 
ويتوىل  العامل.  نوعها يف  والأ�شخم من 
اإدارة  ال��دول��ي��ني  اأمل���ع اخل���رباء  نخبة م��ن 
املركز الذي �شي�شهد اإ�شافة مرافق اأخرى 
الت�شغيلية  اإم��ك��ان��ات��ه  لتعزيز  م�شتقبًا 

واإعادة تدوير املواد الواردة اإليه.
وت�����ش��ت��ن��د خ��ط��ط ف��و���ش��رت و����ش���رك���اه اإىل 
التابع  للمكب  احل��اج��ة  ب��ع��دم  توقعاتها 
يف  املدينة  تنجح  اأن  بعد  »بيئة«  ل�شركة 
حتويل كامل نفاياتها عن املكبات بحلول 

عام 2020. 
العا�شمة  يف  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  واأث���ن���اء 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن، ع���رّب ���ش��ع��ادة �شامل 
بيئة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال���ع���وي�������ض، 
اأ�شهر  اإح���دى  م��ع  بالتعاون  �شعادته  ع��ن 
ال�����ش��رك��ات ح����ول ال���ع���امل، وق����ال يف هذا 
ال�شياق: ي�شرنا اليوم اإبرام هذه التفاقية 
يف  ت��ن��درج  وال��ت��ي  و�شركاه‘،  ’فو�شرت  م��ع 
اأهم  اإىل توطيد التعاون مع  اإطار �شعينا 
ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال عملها، 
بالعمل  الل���ت���زام  معنا  تت�شاطر  وال��ت��ي 
والرتقاء  ا���ش��ت��دام��ًة  اأك���رث  ال��ع��امل  جلعل 

بامل�شتوى ال�شحي فيه مبا ي�شمن بيئية 
معي�شية مثلى لاأجيال القادمة.

دليًا  الت��ف��اق  ميثل  العوي�ض:  واأ���ش��اف 
على  تقت�شر  ل  اأهدافنا  اأن  على  وا�شحاً 
تفادي اإر�شال النفايات اإىل املكبات ب�شكل 
تطوير  اإع����ادة  اإىل  ن�شعى  واإمن���ا  ن��ه��ائ��ي، 
امل���وق���ع ل��ن��وؤك��د ل��اآخ��ري��ن ق��درت��ه��م من 
النفايات  اإدارة  مم��ار���ش��ات  تغير  خ��ال 
على ال�شتفادة من مواقع املكبات ب�شورة 
بيئية م�شتدامة مبا ي�شفي قيمة جمزية 

تعود بالنفع على الأفراد واملجتمع.
وباتت ال�شارقة اأقرب من حتقيق هدفها 
التاريخي يف تفادي اإر�شال كامل نفاياتها 
اإىل املكبات، وذلك بف�شل املحطة املتطورة 
لتحويل النفايات اإىل طاقة التي يجري 
النفايات.  اإدارة  مركز  �شمن  تطويرها 
�شركة  تطورها  التي  املحطة  ه��ذه  وتعّد 
طاقة،  اإىل  النفايات  لتحويل  الإم����ارات 

ب���ني م�����ش��در وبيئة،  امل�����ش��رتك  امل�����ش��روع 
املرافق  م��ن  �شل�شلة  يف  الأوىل  امل��ن�����ش��اأة 
يف  لبنائها  »بيئة«  تخطط  التي  امل�شابهة 

املنطقة. 
القائم  امل���ك���ب  م���وق���ع  حت���وي���ل  و���ش��ي��ت��م 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ق��ط��ع��ة اأر�����ض جم����اورة ملقر 
الإعان  يتم  ل��ن  م�����ش��روٍع-  اإىل  ال�شركة 
بيئة يف  روؤي��ة  عن ماهيته حالياً- يعك�ض 
م�شتدام،  ب�شكل  النظيفة  الطاقة  توليد 
وعالية  اقت�شادية  وا�شتخدامها بطريقة 
املبتكرة.  التكنولوجيا  مب�شاعدة  الكفاءة 
وت�شكل اإعادة ا�شتخدام املوقع دليًا على 
اقت�شادي  ل��ن��م��وذج  بيئة  وتطبيق  تبني 
موارد  على  احلفاظ  يف  �شي�شاعد  دائ��ري 
ال�������ش���ارق���ة، وذل������ك م����ن خ�����ال حتويل 
تدويرها  واإع��ادة  وا�شت�شاحها  النفايات 
تعود  وم��واد  عمل  فر�ض  توفر  وكذلك 

بالنفع على املجتمع. 

روبن�شون،  ج��ي��ل  و����ش���ف  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
ال�شريك الأول يف �شركة فو�شرت و�شركاه، 
اخل���ربات حيث  بلقاء  بيئة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
لأننا  بيئة  م��ع  نتعاون  اأن  ي�شعدنا  ق��ال: 
التي  املتميزة  املعجبني بروؤيتها  اأ�شد  من 
ل تقت�شر على حتويل كامل النفايات عن 
املكبات، بل تتعداها اإىل اإعادة تاأهيل هذه 
الروؤية  ب���اأن ترجمة ه��ذه  ون��ث��ق  امل��واق��ع. 
الواقع من خ��ال خمططنا،  اأر���ض  على 
�شي�شكل فر�شة مواتية تعك�ض الإمكانات 
املواقع  عليها هذه  تنطوي  التي  الكبرة 
املنت�شرة يف جميع الدول ال�شناعية حول 
هذا  �شيوؤكد  ذل���ك،  على  ع���اوًة  ال��ع��امل. 
امل�����ش��روع اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ر ال���ذي يوليه 
’بيئة‘ لابتكار  يف  النفايات  اإدارة  مركز 
والت�شميم  البيئية  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل 

اجليد. 
كما �شلط �شعادة خالد احلرميل، الرئي�ض 

على  ال�����ش��وء  »ب��ي��ئ��ة«،  ل�شركة  التنفيذي 
ال�شركة  امل�شروع يف تر�شيخ مكانة  اأهمية 
اأ�شا�شي يف هذا القطاع املتنامي:  كاعب 
�شتطوره  ال��ذي  الرئي�شي  املخطط  ميثل 
���ش��رك��ة ف��و���ش��رت و���ش��رك��اه ث��م��رًة مل�شاعي 
باأن  هدفها  لتحقيق  ال��دوؤوب��ة  ال�شارقة 
الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  م��دي��ن��ة  اأول  ت�شبح 
نفاياتها  كامل  اإر�شال  تفادي  من  تتمكن 
بامل�شاهمة  ف��خ��ورون  ونحن  املكبات.  اإىل 
هذه  يف  م�شتدام  دائ���ري  اقت�شاد  بناء  يف 
املدينة التي ت�شع كفاءة ا�شتخدام املوارد 
وامل�شوؤولية البيئية يف �شلب اهتماماتها. 
�شراكتنا  خال  ومن  احلرميل:  واأ�شاف 
و�شركاه‘،  ’فو�شرت  م��ع  ال�شرتاتيجية 
ابتكاراً  ال�����ش��رك��ات  اأك����رث  ت��ع��د م��ن  ال��ت��ي 
وط����م����وح����اً يف ال�����ع�����امل، ن���ح���ن واث����ق����ون 
مكان  يف  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  تطبيق  ب��اإم��ك��ان��ي��ة 
اآخ�����ر وحت��ق��ي��ق ال����ش���ت���دام���ة يف اأ����ش���واق 
منوذج  تبني  ت�شجيع  وك��ذل��ك  ج���دي���دة، 
القت�شاد الدائري يف املجتمعات امل�شتعدة 
امل����وارد. وبهذه  ا���ش��رتداد  ل��ال��ت��زام بنهج 
يف  ه��ام  دور  لعب  من  �شنتمكن  الطريقة 
ن��ح��و م�شتقبل  ال��ت��غ��ي��ر  وت����رة  ت�����ش��ري��ع 
الإقليمي  امل�شتويني  على  ا�شتدامة  اأكرث 

والعاملي. 
وتاأ�ش�شت بيئة عام 2007 بهدف معاجلة 
املنطقة،  تواجه  التي  البيئية  التحديات 
وذلك وفقاً لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو 
امل�شتدامة.  التنمية  ح��ول  تتمحور  التي 
الع�شر  ال�شنوات  خال  ال�شركة  و�شهدت 
تعزيز  لها  اأت���اح  مت�شارعاً  من���واً  املا�شية 
الإدارة  مب��ج��ال  رائ����دة  ك�شركة  مكانتها 
البيئية على م�شتوى املنطقة، مع تر�شيخ 
ح�شورها الافت على ال�شاحة الدولية.

ماليزيا تطلب اعرتافا باملنظومة الوطنية الإماراتية لـ » احلالل «

متيز اأدواتنا يف اإ�شدارها وتطبيقها واأن 
الدول تنظر اإليها على اأنها متثل اإ�شافة 
ملنظومة �شناعة احلال العاملية وهو ما 
اأنه �شي�شهم  اأن نوؤكد مع تطبيقه  ميكن 
واملرونة  ال�شهولة  من  مزيد  حتقيق  يف 
يف الإنتاج والن�شيابية يف حركة املنتجات 

بني الدول .
املاليزي  ال��ط��ل��ب  اأن  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأك�����د 
املرة  .. فهي  نوعه عامليا  الأول من  يعد 
الأوىل التي تطلب فيها ماليزيا اعرتافا 
م��ت��ب��ادل م��ع اإح���دى ال���دول .. اإذ طلبت 
العرتاف املتبادل مع منظومة احلال 
الإماراتية التي مل تتجاوز 3 اأعوام على 
اإقليميا  للدولة  يح�شب  وه��ذا  اإطاقها 
وعامليا .. فيما نتوقع اأن ت�شهم يف املزيد 
من ت�شهيل التبادل التجاري بني الدولة 
املوا�شفات  ع��ومل��ة  خ���ال  م���ن  وال���ع���امل 
العامة  اخل��ا���ش��ة مب��ن��ح  والإج��������راءات 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل  ب��رف��ع��ه��ا  وذل���ك 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ت��ب��ن��ي��ه��ا  ال��ع��اق��ة  ذات 
الدويل وجعلها اأ�شا�شا للتبادل التجاري 

الدويل.
 “ اأن  املطابقة  �شوؤون  اإدارة  و�شرح مدير 
واملاليزية  الإماراتية  احل��ال  منظومة 
 95 متماثلة تقريبا بن�شبة تقرتب من 
يف املائة اإل من فروقات ب�شيطة تتطلبها 
كل دولة مثل ا�شرتاطات الذبح و�شمان 

املاليزي  الع��ت��م��اد  اأن  كما  املنتج  ج���ودة 
احلال  منظومة  تقوية  على  �شي�شاعد 
لوج�شتي  كموقع  ومركزها  الإم��ارات��ي��ة 
اأق�شى  من  ال�شتراد  ميكننا  اإذ  عاملي.. 
الغرب  اأق�����ش��ى  اإىل  والت�شدير  ال�����ش��رق 
بالعتماد على عامة واحدة عو�شا عما 
كان متبعا يف ال�شابق من وجود جمموعة 

عامات خمتلفة » .
واأو�شح اأن بع�ض املنتجات التي ترد على 
لل�شحن  اأوروب�����ا  دول  م��ن  امل��ث��ال  �شبيل 
كانت  الإم����ارات  دول��ة  ع��رب  ماليزيا  اإىل 
حت��ت��اج يف ال�����ش��اب��ق ب��ح��د اأق�����ش��ى اإىل 3 
ع��ام��ات ح��ال واح���دة م��ن ك��ل دول��ة .. 
بينما الآن وبعد الع��رتاف املتبادل بني 
املنتج  �شي�شتطيع  وم��ال��ي��زي��ا  الإم������ارات 
دخول الأ�شواق املاليزية بعامة و�شهادة 
واإج�����راء واح���د ف��ق��ط وه���و م��ا يخت�شر 
ال���وق���ت واجل���ه���د وال��ت��ك��ال��ي��ف وه����و ما 

نتطلع اإليه من مثل هذه التفاقيات.
�شت�شتفيد  الإم������ارات   “ اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اأي�شا من الع��رتاف املتبادل من خال 
ت�شهيل قبول العامة الوطنية للحال 
الدول  كل  ل��دى  الإم���ارات  ال�شادرة من 
للحال  املاليزية  ال��ع��ام��ة  تقبل  ال��ت��ي 
50 دول����ة ما  ي��ف��وق ع��دده��ا  وه���ي دول 
���ش��ي�����ش��ه��ل ح���رك���ة ال���ت���ج���ارة الإم���ارات���ي���ة 
القت�شادي  الأداء  على  اإيجابا  وينعك�ض 

فعليا  اأ�شبحنا  ونحن  ل�شيما  الوطني 
العامة  م��ن��ح  جم����ال  يف  رائ������دة  دول�����ة 
املوا�شفات  ت��ط��اب��ق  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

القيا�شية الإماراتية ».
قبل  م����ن  ال���ك���ب���ر  الإق�����ب�����ال  اإىل  ون������وه 
والدولية  والإقليمية  املحلية  ال�شركات 
الوطنية  ال���ع���ام���ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ي جت�����اوزت  ل��ل��ح��ال 
املحلي 150 �شركة وت�شل على امل�شتوى 
وامل�شانع  امل��ن�����ش��اآت  م��ئ��ات  اإىل  ال��ع��امل��ي 
احلا�شلة على �شهادة احلال واأ�شبحت 
امل�شتهلك وهو  بثقة  املن�شاآت تتمتع  هذه 
املنتجات  �شوق  حجم  بنمو  مرتبط  اأم��ر 
املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شامية حمليا 
واإقليميا ودوليا .. فيما ت�شعى الإمارات 
املنظومة  نطاق  تو�شيع  نحو  با�شتمرار 
الوطنية للحال ما ميكننا من الو�شول 
ل��ل��ري��ادة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ك��م��ا اأن 
ال��دول��ة يف  التي حققتها  كل الإجن���ازات 
ه��ذا امل��ج��ال ت��اأت��ي �شمن ج��ه��ود حتقيق 
ت�شبح  اأن  يف  الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  روؤي���ة 
الإم��ارات من اأف�شل دول العامل بحلول 

.« عام 2021 
املتبادل  الع�����رتاف  ات��ف��اق��ي��ة  و�شتمكن 
املنتجات الإماراتية احلا�شلة على عامة 
حال من دخول اأ�شواق مل تكن ت�شتطيع 
دخولها يف ال�شابق وهذا الأمر �شينعك�ض 

•• دبي-وام:

للموا�شفات  الإم���ارات  هيئة  ا�شت�شافت 
وفدا  الأول  اأم�ض  موا�شفات  واملقايي�ض 
املاليزية  الإ�شامية  التطوير  من هيئة 
“ ال��ذي يجري زي��ارة ر�شمية  جاكيم   “
النظام  ع���ل���ى  ل����اط����اع  ال����دول����ة  اإىل 
الإماراتي للرقابة على املنتجات احلال 
وكيفية تبنيها اأف�شل املمار�شات العاملية 

يف هذا الإطار.
امل��ال��ي��زي ع��ل��ى املنظومة  واط��ل��ع ال��وف��د 
ال��رق��اب��ي��ة والإ����ش���راف���ي���ة ع��ل��ى خطوط 
املنتجات احلال  اإنتاج وتعبئة وتخزين 
باإمارتي  ال�شناعية  امل��ن�����ش��اآت  بع�ض  يف 
ت�شتهدف  خطوة  يف  وال�شارقة  اأبوظبي 
م��ت��ب��ادل يف منظومة  اع����رتاف  حت��ق��ي��ق 
احل������ال ب����ني ال���ن���ظ���ام���ني الإم�����ارات�����ي 
الأوىل  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتعترب  واملاليزي. 
م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي بني 
املركز  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل���ت���ني  ال����دول����ت����ني 
القت�شاد  حالة  لتقييم  وال��ث��اين  الأول 
الإ�شامي يف ن�شختها قبل عامني �شمن 
املهند�ض  واأع��ل��ن  احل���ال.  �شناعة  فئة 
مدير  الها�شمي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  عي�شى 
اأن  عن  الهيئة  يف  املطابقة  ���ش��وؤون  اإدارة 
املنظومة الإماراتية للحال ح�شلت   “
ع��ل��ى اع�����رتاف م��ت��ب��ادل م���ن ق��ب��ل هيئة 
جاكيم  امل��ال��ي��زي��ة  الإ���ش��ام��ي��ة  التطوير 
الع���رتاف  ه��ذا  الأخ����رة  طلبت  بعدما 
���ش��ج��ل دولة  اإىل  ت�����ش��اف  ���ش��اب��ق��ة  وه���ي 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي حقق 
ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��م��ار���ش��ات  تبنيها لأف�����ش��ل 
يتمتع  ملا  عامليا نظرا  املجال �شدى  هذا 
ب��ه ال��ن��ظ��ام الإم���ارات���ي م��ن م��واط��ن قوة 
ال�شريعة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ق��ي��د  ت�����ش��م��ن 
الإ�شامية واأنظمة اجلودة العاملية باأعلى 
العاملية  الهيئات  دفع  ما  التميز  درج��ات 
الكربى اإىل طلب الع��رتاف املتبادل ». 
اأن املنظومة الإماراتية للحال  واعترب 
تخطت الأبعاد الزمنية الكبرة .. ففي 
اأع�����وام ع��ل��ى اإط��اق��ه��ا ي��اأت��ي الطلب   3
التي  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  ل����اع����رتاف  ال���ع���امل���ي 
العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  ات��ب��اع  تنتهج 
���ش��م��ن اإط����ار وط��ن��ي ي��خ��دم دف���ع عجلة 
يعك�ض  م��ا  ب��ال��دول��ة  امل�شتدامة  التنمية 

على الطرفني الإماراتي واملاليزي وهي 
الظروف  اإىل  ت�����ش��اف  ج��دي��دة  ظ����روف 
الإيجابية التي ت�شب يف م�شلحة التجار 
قطاع  واأن  ل�شيما  املحليني  واملنتجني 
 8 بن�شبة  ي�شهد من��وا  املنتجات احل��ال 
وتقارير  درا���ش��ات  ح�شب  �شنويا  املائة  يف 

دولية متخ�ش�شة.
الدولة  احت�شان  اأن  الها�شمي  واأ���ش��اف 
ل��ه��ي��ئ��ات اعتماد  ال�����دويل  امل��ن��ت��دى  مل��ق��ر 
احل����ال ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة دولة 
الإ�شامي  القت�شاد  لتعزيز  الإم����ارات 
ملا  تتويجا  وي��ع��د  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
مت��ل��ك��ه الإم�������ارات م���ن م��ق��وم��ات كفيلة 
حتتية  بنية  م��ن  املنتدى  اأع��م��ال  بنجاح 
ت�شريعية  وم��ن��ظ��وم��ة  ل���ل���ج���ودة  ق���وي���ة 
مائمة يف جمالت املوا�شفات واملقايي�ض 

ونظام اعتماد وطني متكامل ومتطور.
املطابقة  �����ش����وؤون  اإدارة  م���دي���ر  واأك�������د 
اأنها  اعتبار  اأهمية �شناعة احلال على 
اإ�شهام القطاع  اأب��رز ممكنات  واح��دة من 
الإ�شامي يف منظومة النمو القت�شادي 
لتحقيق  رئ��ي�����ش��ا  حم������ورا  ي���ع���د  ال������ذي 
فيما  املجتمعات..  يف  امل�شتدامة  التنمية 
ا�شرتاتيجية  اأه���م���ي���ة  الأم������ر  ي��ك��ت�����ش��ب 
اإط��ار الإج���راءات الداعمة  لأن��ه ياأتي يف 
والتنفيذية ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
اإىل تطوير قطاع  الرامية  “رعاه اهلل” 
وتعزيز  وتنمية  الإ���ش��ام��ي  الق��ت�����ش��اد 
ال�شناعة  قطاعي  يف  الوطني  القت�شاد 

والتجارة.

»غاز الإمارات« تطرح الأختام اجلديدة لأ�سطوانات غاز البرتول امل�سيل يف الدولة
•• دبي-وام:

اأعلنت �شركة “غاز الإمارات” التابعة ملجموعة برتول الإمارات 
الوطنية “اينوك” � ومقرهما دبي � ام�ض اأنها بداأت منذ الرابع 
من ال�شهر املا�شي ا�شتخدام ختم تعبئة با�شتيكي ل�شق جديد 
مثبت اأعلى �شمام ا�شطوانة غاز البرتول امل�شيل مزودة بعامة 

جم�شمة هولوغرام يف دبي.
وتطرح هذه اخلا�شية اجلديدة قطاع غاز البرتول امل�شيل للمرة 
اإذ تاأتي الأختام اجلديدة التي حتمل  الأوىل يف دولة الإم��ارات 
باللون  الغاز  اأ�شطوانات  جميع  على  الإمارات”  “غاز  عامة 

الأ�شفر ومزودة بعامة جم�شمة تنزع عند ال�شتعمال.
وقال �شعادة �شيف حميد الفا�شي الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
بالكامل  اململوكة   � املجموعة  اإن  له  �شحايف  ت�شريح  يف  اينوك 

واملنتجات  اأف�شل اخلدمات  دائما لتوفر  ت�شعى   � حلكومة دبي 
للم�شتهلكني وملتزمة يف الوقت ذاته باحلد من املمار�شات التي 

قد توؤدي اإىل حدوث خماطر حمتملة للم�شتهلكني.
واأ�شاف اإن اإطاق اأختام ا�شطوانات الغاز امل�شيل اجلديدة ي�شهم 
يف املحافظة على اأعلى معاير ال�شامة يف قطاع غاز البرتول 

امل�شيل.
وحث الفا�شي امل�شتهلكني على فح�ض حالة اخلتم املثبت اأعلى 
توافر  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��غ��از  اأ���ش��ط��وان��ات  ا�شتام  قبل  ال�شطوانة 
التو�شيل  ع��ام��ل  ح�شور  يف  الخ��ت��ام  وع��ل��ى  املج�شمة  ال��ع��ام��ة 
من  اإي�شال  على  احل�شول  و�شمان  امل��وزع��ة  بال�شركة  اخلا�ض 

املوزع.
50 موزعا  اأكرث من  اأ�شطوانات غاز البرتول امل�شيل يف  وت��وزع 

ي�شتخدمون ما يزيد على 300 مركبة توزيع يف دبي.
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»م�سدر«: تقدم يف اأعمال اإن�ساءات حمطة »هايويند �سكوتالند« لطاقة الرياح البحرية

»الإحتاد للطريان« تفوز باأربع جوائز يف جمال اإدارة اخلزانة

» اإك�سبو 2020 دبي « يلقي ال�سوء على فر�س عقود الأطعمة وامل�سروبات

العائمة  الرياح  لتطوير م�شاريع طاقة 
الكبرة يف امل�شتقبل اإذ متثل هذه املحطة 
ال�شراكة الثانية ل�م�شدر مع �شتات اأويل 
يف جمال تطوير م�شاريع طاقة الرياح 
لطاقة  دادج���ون  حمطة  بعد  البحرية 
 402 قدرتها  البالغة  البحرية  الرياح 
الن�شف  يف  ت�شغليها  واملقرر  ميجاواط 

الثاين من عام 2017.

•• اأبوظبي-وام:

امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
اأع�����م�����ال  يف  ت�����ق�����دم  ع�����ن  “م�شدر” 
الإن�شاءات اخلا�شة باأول حمطة عائمة 
العامل  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال����ري����اح  ل��ط��اق��ة 
قبالة  تقع  وال��ت��ي  �شكوتاند  هايويند 

�شاحل اأبدردين�شاير يف ا�شكتلندا.
وم������ن امل����ق����رر الن����ت����ه����اء م����ن اأع����م����ال 
الربع  خ����ال  امل��ح��ط��ة  يف  الإن���������ش����اءات 
وت�شغيلها  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأخ����ر 
ب��ط��اق��ت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ن��ه��اي��ة ال���ع���ام حيث 
لتزويد  تكفي  نظيفة  ك��ه��رب��اء  �شتولد 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  م���ن���زل  األ�����ف   22

باحتياجاتها.
ويتم تنفيذ م�شروع هايويند �شكوتاند 
العام  اأواخ����ر  ع��ن��ه  الك�شف  مت  ال���ذي   -
2015 والبالغة تكلفته 210 مايني 
جنيه ا�شرتليني - ب�شراكة بني �شركتي 
م�شدر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ط���اق���ة  اأب���وظ���ب���ي 

والطاقة الدولية �شتات اأويل .
وت�شتحوذ “م�شدر” على ح�شة ن�شبتها 
فيما  �شكوتاند  هايويند  يف   %  25
امل�شغل  اأوي���ل  �شتات  �شركة  ح�شة  تبلغ 

.% الرئي�شي للم�شروع 75 
اخلم�شة  التوربينات  جميع  تثبيت  ومت 

هايويند  حم��ط��ة  م��ن��ه��ا  ت��ت��األ��ف  ال���ت���ي 
توربني  ك��ل  ط��اق��ة  وال��ب��ال��غ  �شكوتاند 
م��ن��ه��ا ���ش��ت��ة م��ي��ج��اواط يف ب���رج اأح����ادي 
عائم يقع يف منطقة �شتورد الرنويجية 
وذل����ك ق��ب��ل ت��رك��ي��ب��ه يف م��وق��ع��ه الذي 
يبعد 25 كيلومرتا من �شاحل بيرتهد 
ا�شتعدادا  ا�شكتلندا  يف  اأبدردين�شاير  يف 

لتثبيته يف قاع البحر. 
اأعرب   .. التطورات  ه��ذه  على  وتعليقا 
الرئي�ض  ال�����رحم�����ي  ج���م���ي���ل  حم���م���د 
�شعادته  ع���ن  ل�”م�شدر”  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بالتقدم املحرز يف اأعمال اإن�شاء حمطة 
الأوىل  العائمة  البحرية  الرياح  طاقة 
والتي  العامل  م�شتوى  على  نوعها  من 
اإل���ت���زام دول����ة الإم������ارات بتعزيز  ت��وؤك��د 

التقنيات املتقدمة للطاقة املتجددة.
�شكوتاند  هايويند  حمطة  اإن  وق���ال 
النمو  ل�شتثمار  جديدة  مرحلة  ت�شكل 
الرياح  ت��ق��ن��ي��ات ط��اق��ة  ت�����ش��ه��ده  ال����ذي 
املحطة  هذه  عليه  تنطوي  ملا  البحرية 
التجاري  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  م���ي���زات  م���ن 
م���ا ي��ت��ي��ح ل���ل���دول ال��ت��ي حت��ت�����ش��ن هذه 
لتنويع مزيج  امل�شروعات قدرات كبرة 

الطاقة لديها.
ال�شوء  �شكوتاند  ه��اي��وي��ن��د  وت�شلط 
على حلول الكفاءة وانخفا�ض املخاطر 

ويعد تركيب اأو تثبيت توربينات الرياح 
اخل��م�����ش��ة ال���ت���ي ت���ت���األ���ف م��ن��ه��ا حمطة 
هايويند �شكوتاند يف من�شاتها العائمة 
كل  ي��زن  حيث  متميزا  هند�شيا  اإجن���ازا 
طن  األ���ف   12 للتوربينات  ح��ام��ل  ب��رج 
وي�شل قطر م�شار الري�شات الدوارة اإىل 
154 مرتا اأي ما يعادل حوايل �شعف 
 380 اإي��ه  اإيربا�ض  ط��ول جناح طائرة 

•• اأبوظبي-وام:

فازت جمموعة الإحتاد للطران باأربع جوائز رئي�شية يف اإطار جوائز “اآدم �شميث” لعام 
2017 التي تنظمها جملة “تريجري توداي” املتخ�ش�شة يف ال�شوؤون املالية تقديرا 

للتميز يف جمال اإدارة اخلزانة بقطاع الطران.
انعقدت يف  التي  ال�شنوية  اإط��ار الحتفالية  ومت تكرمي جمموعة الإحت��اد للطران يف 
لندن للعام الثالث على التوايل تقديرا للتزامها امل�شتمر بالتميز يف قطاع اخلزانة من 

قبل واحدة من كربى املطبوعات الرائدة املتخ�ش�شة.
وفازت جمموعة الإحتاد للطران بجائزة �شوؤون اخلزانة الأف�شل يف فئتها يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط وجائزة اأف�شل حل متويلي - جائزة التقدير وجائزة اأف�شل حل لإدارة 
املخاطر - جائزة التقدير وجائزة اأف�شل حل لتمويل �شل�شلة الإمداد التجارة - جائزة 
التقدير. ومت تر�شيح جمموعة الإحتاد للطران للفوز بتلك اجلوائز من قبل �شركاء 
املجموعة ومن بينهم �شركة اأوبني لينك وبنك اأبوظبي الأول وبنك اأبوظبي التجاري 

و�شيتي بنك وجمموعة ميت�شوبي�شي يو اإف جي املالية.
وتلقت جلنة التحكيم ما يزيد عن 200 تر�شيح تغطي ما ي�شل اإىل 30 دولة للفوز 
را�شخة  العا�شر وحتظى مبكانة  اليوم عامها  التي تدخل  املرموقة  �شميث  اآدم  بجوائز 
باعتبارها املعيار الأهم يف قطاع اخلزانة لتقدير الإجنازات ال�شتثنائية يف جمال اإدارة 
اخلزانة لل�شركات. وقال ريكي ثريون رئي�ض ال�شوؤون املالية املوؤقت ملجموعة الإحتاد 
للطران : تعد هذه اجلوائز �شهادة دامغة على العمل الكبر الذي قام به فريق اخلزانة 

لإيجاد احللول لتعزيز قوة اأعمالنا يف ظل بيئة حافلة بالتحديات«.

ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ل��غ ط���ول ال��ت��ورب��ي��ن��ات 253 
78 م��رتا تقع حتت �شطح  م��رتا منها 
اأرباع  امل��اء وهو ما يعادل ح��وايل ثاثة 

ارتفاع برج اإيفل.
تقاوم  املن�شاآت بحيث  ومت ت�شميم هذه 
ارتطام اأمواج مياه املحيط حتى ارتفاع 
و���ش��رع��ة مياه  م����رتا   20 ع���ن  ي��ق��ل  ل 

تتجاوز 40 مرتا يف الثانية.

ب�شراكة بني »م�شدر« و» �شتات اأويل »  
اأول حمطة عائمة لطاقة الرياح 

البحرية يف العامل ت�ستعد للت�سغيل
•• اأبوظبي- وام:

اأعلن موؤخرا عن اإحراز تقدم يف اأعمال اإن�شاءات “هايويند �شكوتاند” 
قبالة  تقع  والتي  العامل  يف  البحرية  الرياح  لطاقة  عائمة  حمطة  اأول 

�شاحل اأبدردين�شاير يف ا�شكتلندا.
والبالغة  املحطة  منها  تتاألف  التي  ال�5  التوربينات  جميع  تثبيت  ومت 
اأح��ادي عائم يقع مبنطقة  6 ميجاواط يف برج  طاقة كل توربني منها 
�شتورد الرنويجية وذلك قبل تركيبه يف موقعه الذي يبعد 25 كيلومرتا 
يف  لتثبيته  ا�شتعدادا  ا�شكوتلندا  يف  اأبدردين�شاير  يف  بيرتهد  �شاحل  من 

قاع البحر.
العام  اأواخ��ر  الك�شف عنه  ال��ذي مت   - �شكوتاند  ويعد م�شروع هايويند 
بني كل من  �شراكة  ا�شرتليني-  جنيه  مايني   210 بتكلفة   2015
�شتات  الدولية  الطاقة  و�شركة  م�شدر  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة 

اأويل.
وكان مت الإعان عن ا�شتحواذ م�شدر على ح�شة ن�شبتها 25 يف املائة يف 
�شكوتاند” على هام�ض فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لا�شتدامة  “هايويند 
الرئي�شي  امل�شغل  اأوي���ل  �شتات  �شركة  ت��ك��ون  اأن  على   2017 يناير  يف 

للم�شروع بح�شة ن�شبتها 75 يف املائة.
4 كيلومرتات  30 ميجاواط م�شاحة  و�شت�شغل املحطة البالغة قدرتها 
مربعة تقريبا من منطقة بحر ال�شمال التي يبلغ متو�شط �شرعة الرياح 

فيها نحو 10 اأمتار يف الثانية.
ومن املقرر النتهاء من اأعمال الإن�شاءات باملحطة خال الربع الأخر 
األف   22 لتزويد  تكفي  نظيفة  كهرباء  �شتولد  حيث   2017 العام  من 

منزل يف اململكة املتحدة باحتياجاتها.
�شروره  ل�م�شدر عن  التنفيذي  الرئي�ض  الرحمي  واأع��رب حممد جميل 
البحرية  ال��ري��اح  اإن�����ش��اء حمطة طاقة  اأع��م��ال  امل��ح��رز يف  التقدم  ل��روؤي��ة 
العائمة الأوىل من نوعها على م�شتوى العامل والتي توؤكد التزام م�شدر 

بتعزيز التقنيات املتقدمة للطاقة املتجددة على م�شتوى جتاري.
ل�شتثمار  ج��دي��دة  مرحلة  �شكوتاند  هايويند  حمطة  ت�شكل  واأ���ش��اف 
النمو الذي ت�شهده تقنيات طاقة الرياح البحرية ملا تنطوي عليه هذه 
املحطة من ميزات على ال�شعيد التجاري ما يتيح للدول التي حتت�شن 

هذه امل�شروعات قدرات كبرة لتنويع مزيج الطاقة لديها .
معربا عن فخر م�شدر بتو�شيع نطاق حمفظة الطاقة املتجددة التابعة 

لل�شركة يف اململكة املتحدة من خال تعزيز ال�شراكة مع �شتات اأويل .
وانخفا�ض  ال��ك��ف��اءة  ح��ل��ول  على  ال�����ش��وء  �شكوتاند  هايويند  وت�شلط 
 .. امل�شتقبل  الكبرة يف  العائمة  الرياح  م�شاريع طاقة  لتطوير  املخاطر 
اإذ متثل هذه املحطة ال�شراكة الثانية ل�م�شدر مع �شتات اأويل يف جمال 
تطوير م�شاريع طاقة الرياح البحرية بعد حمطة دادجون لطاقة الرياح 
الن�شف  يف  ت�شغليها  واملقرر  402 ميجاواط،  قدرتها  البالغة  البحرية 

الثاين من عام 2017.
تتاألف منها حمطة  التي   5 ال�  الرياح  تثبيت توربينات  اأو  ويعد تركيب 
حيث  متميزا  هند�شيا  اإجن��ازا  العائمة  من�شاتها  يف  �شكوتاند  هايويند 
يزن كل برج حامل للتوربينات 12 األف طن وي�شل قطر م�شار الري�شات 
اأي ما يعادل ح��وايل �شعف طول جناح طائرة  154 مرتا  اإىل  ال��دوارة 
 78 253 مرتا منها  التوربينات  يبلغ طول  بينما   380 اإي��ه  اإيربا�ض 
مرتا تقع حتت �شطح املاء وهو ما يعادل حوايل ثاثة اأرباع ارتفاع برج 

اإيفل.
ومت ت�شميم هذه املن�شاآت بحيث تقاوم ارتطام اأمواج مياه املحيط حتى 

ارتفاع ل يقل عن 20 مرتا و�شرعة مياه تتجاوز 40 مرتا يف الثانية.
ومن املقرر اأن يبداأ ت�شغيل حمطة هايويند �شكوتاند بطاقتها الكاملة 

نهاية العام 2017.

ايربا�س تك�سف النقاب عن تغيريات 
يف هيكل ال�سركة واإدارة املبيعات 

•• باري�س-رويرتز :

هيكل  عن  الثنني  ام�ض  الطائرات  ل�شناعة  الأوروب��ي��ة  ايربا�ض  ك�شفت   
بني  الأخ���رة  الآون���ة  يف  اندماجا  م�شتكملة  حجما  اأ�شغر  لل�شركة  جديد 
�شركتها الأم وذراعها املهيمنة ل�شناعة الطائرات وتت�شمن اخلطة تغرا 
اإىل الرئي�ض التنفيذي  اآلية رفع التقارير من طاقم املبيعات التجارية  يف 

للمجموعة توم اإندرز.
واأثارت تلك اخلطوة، التي اأكدت تقرير لرويرتز، قلقا بني بع�ض امل�شوؤولني 
داخل ال�شركة والعماء حول �شراع حمتمل على ال�شلطة مع رئي�ض وحدة 
�شناعة الطائرات يف ايربا�ض فابري�ض بريجيه على الرغم من اأن ال�شركة 

نفت وجود اأي توترات.
وت�شمل خطة التغيرات “وان ايربا�ض” التي جرى الإعان عنها بداية 
بريجيه  تعيني  م��ع  بفرن�شا  ت��ول��وز  يف  للقيادة  واح���دا  مقرا  املا�شي  ال��ع��ام 
رئي�شا لأن�شطة الت�شغيل على م�شتوى املجموعة ورئي�شا لقطاع الطائرات 

التجارية.
اأكرث  اأكرث تكاما،  اأن ن�شبح  “نريد  اإىل املوظفني  اإن��درز يف خطاب  وقال 

تعاونا، واأقل بروقراطية يف �شرعة اتخاذ القرار والتنفيذ.«
ويهدف التغير، الذي يوفر نفقات مبئات املليارات من اليورو، ل�شتكمال 
ال�شابق الذي  الكون�شورتيوم الأوروب��ي  خطة مدتها ع�شر �شنوات لتحويل 
ميلك تاريخا من النفوذ القوي للحكومتني الفرن�شية والأملانية اإىل �شركة 

عادية والإعداد لبتكارات رقمية جتتاح قطاع �شناعة الطائرات.
لكن يف تعديل غر متوقع اأوردته رويرتز يوم اجلمعة، قالت ايربا�ض اإن 
طاقم املبيعات التجارية، املعروف بقيادته للمناف�شة مع بوينج الأمريكية 
متجاوزا  اإن���درز  اإىل  مبا�شرة  الآن  تقاريره  �شرفع  ال��ط��ائ��رات،  ل�شناعة 

بريجيه.
وينظر اإىل هذا القرار باعتباره ح�شا�شا لأنه يعيد النظر يف اتفاق تقا�شم 
ال�شلطة بني اإندرز الأملاين وبريجيه الفرن�شي والذي مينح الأخر بداية 

ال�شلطة فيما يتعلق بجميع اأن�شطة �شناعة الطائرات.

•• دبي-وام:

يعقد اإك�شبو 2020 دبي يف 10 يوليو 
والتي  كونيكت  ب��زن�����ض  جل�شة  اجل����اري 
ي�����ش��ل��ط خ��ال��ه��ا ال�������ش���وء ع��ل��ى فر�ض 
الأطعمة  جم��ال  يف  �شيوفرها  متنوعة 

وامل�شروبات.
وت�شر التقديرات اإىل اأن عوائد مبيعات 
احلدث  موقع  يف  وامل�شروبات  الأطعمة 
درهم  ملياري  نحو  اإىل  �شت�شل  العاملي 
ال�شتة لا�شت�شافة بدءا من  يف الأ�شهر 
اإبريل   10 ح��ت��ى   2020 اأك��ت��وب��ر   20
 2020 اإك�شبو  التزام  وميثل   .2021
ال�����ش��رك��ات ال�شغرة  ب��دع��م ق��ط��اع  دب���ي 
وامل��ت��و���ش��ط��ة ج�����زءا م���ن خ��ط��ط��ه لبناء 
حيث  ين�شده  ال���ذي  الق��ت�����ش��ادي  الإرث 
ن�شبة  املا�شي عن تخ�شي�ض  العام  اأعلن 

الإنفاق  اإجمايل قيمة  املائة من  20 يف 
لل�شركات  للحدث  املبا�شر  وغر  املبا�شر 

ال�شغرة واملتو�شطة.
وقالت منال البيات نائب رئي�ض اأول دمج 
وتطوير الأعمال يف اإك�شبو 2020 دبي 
قيمة  فر�شة  �شيوفر  العاملي  احل��دث  اإن 
العاملة  واملتو�شطة  ال�شغرة  لل�شركات 
وامل�����ش��روب��ات متكنها  الأط��ع��م��ة  يف قطاع 
من امل�شاركة يف م�شرة اإك�شبو والتعرف 
على كيفية الن�شمام اإىل خطط عر�ض 
املحلية  والثقافات  الأطعمة  العديد من 
وال���ع���امل���ي���ة اأم������ام ج��م��ه��ور ع��ري�����ض من 

خمتلف اأنحاء العامل.
هذه  جت����اه  الل����ت����زام  اأن  اإىل  م�����ش��رة 
ال�شركات ل يقت�شر على التوا�شل معها 
وت��ك��وي��ن ع���اق���ات م��ث��م��رة مت��ك��ن��ه��ا من 
النمو والتطور وال�شتفادة من خمتلف 

التح�شر  مرحلة  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ض 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ويف مرحلة  واأث���ن���اء  لإك�����ش��ب��و 
اأحدث  املزمعة  اجلل�شة  وتعترب  الإرث. 
ح��ل��ق��ات م���ب���ادرة ب��زن�����ض ك��ون��ي��ك��ت التي 
ت��وف��ر م��ن��رب للتوا�شل  ب��ه��دف  اأط��ل��ق��ت 
واحلوار وتبادل اخلربات واإتاحة املجال 
تطوير  يف  للم�شاهمة  الأع��م��ال  ملجتمع 
لإك�شبو  ت�شمن  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اأف�����ش��ل 
ا�شتثنائية  جت��رب��ة  ت��وف��ر  دب��ي   2020
ل������زواره. وت�����ش��ع��ى ه���ذه امل���ب���ادرة كذلك 
لعملية  التقليدي  ال��ن��م��وذج  تغير  اإىل 
على  ي��ق��وم  اآخ���ر مبتكر  اإىل  امل�����ش��رتي��ات 
جل�شة  ك��ل  تركز  فيما   .. التعاون  م��ب��داأ 
من �شل�شة “بزن�ض كونيكت” على جانب 
حم���دد م��ن ج��وان��ب اإك�����ش��ب��و 2020 يف 
اإط������ار ح�����وار م��ف��ت��وح مل��ن��اق�����ش��ة خمتلف 

الأفكار ووجهات النظر.

�سوق اأبوظبي العاملي و�سلطة كيانهاي ال�سينية يوقعان مذكرة تفاهم
•• هونغ كونغ-وام:

وقعت �شلطة تنظيم اخلدمات املالية يف 
منطقة  و�شلطة  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق 
احلديثة  اخل����دم����ات  ���ش��ن��اع��ة  ت����ع����اون 
�شلطة  كونغ  وه��ون��غ  �شنت�شن  لكيانهاي 
ك��ي��ان��ه��اي م��ذك��رة ت��ف��اه��م ل��ب��ن��اء �شراكة 
ج��دي��دة ح���ول ت��ط��وي��ر جم����الت العمل 
وت���ع���زي���ز فر�ض  امل�������ش���رتك  وال����ت����ع����اون 
التكنولوجيا  يف  والب��ت��ك��ار  ال���ش��ت��ث��م��ار 
املتواجدة  وال�شركات  للم�شاريع  املالية 
يدعم  مبا  واأبوظبي  كيانهاي  اأ�شواق  يف 
ال�شينية  والطريق”  “احلزام  م��ب��ادرة 
الوثيقة  القت�شادية  ال��رواب��ط  ويعمق 
وال�شتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���اق���ات 

املتبادلة بني ال�شني واأبوظبي.
اأقيمت يف  امل��ذك��رة - خ��ال فعالية  وق��ع 

هونغ كونغ - عن �شلطة تنظيم اخلدمات 
العاملي ريت�شارد  اأبوظبي  �شوق  املالية يف 
تنج الرئي�ض التنفيذي لل�شلطة .. فيما 
وانغ  ال�شيني جينزا  وقعها عن اجلانب 
امل��دي��ر امل�شارك  ب��ال��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
عدد  بح�شور  وذل���ك  ك��ي��ان��ه��اي  ل�شلطة 
من  امل�شوؤولني  وك��ب��ار  ال�شخ�شيات  م��ن 
ال�شعبية  واحل��ك��وم��ة  �شنت�شني  حكومة 
امل��رك��زي��ة يف ه��ون��غ ك��ون��غ ورئ��ي�����ض غرفة 

التجارة ال�شينية يف هونغ كونغ.
وت���ت���ي���ح ال�������ش���راك���ة اجل����دي����دة ل���ك���ل من 
العاملي  اأبوظبي  و�شوق  كيانهاي  �شلطة 
ب���ح���ث اجل�����ه�����ود وامل��������ب��������ادرات واأوج��������ه 
ال��ت��ي ت��دع��م الفر�ض  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل 
ال�شتثمارية بني الطرفني وتعزز تكامل 
جمتمعات التكنولوجيا املالية مبا يلبي 
والدولية  املحلية  التجارية  الحتياجات 

املتنامية لأ�شواق اجلانبني.
وتفتح للجانبني جمالت وا�شعة لتبادل 
من�شة  ل��ت��اأ���ش��ي�����ض  وال��������روؤى  اخل������ربات 
يف  ت�شهم  �شاملة  توا�شلية  ا�شتثمارية 
يف  وامل�شاريع  الأع��م��ال  ودع��م  ا�شتقطاب 
كيانهاي هونغ كونغ واأبوظبي بالتما�شي 
والتنموية  ال�شتثمارية  خططهم  م��ع 

املحلية وتوجهات الأ�شواق العاملية.
كل  توفر  �شيتم  اأن��ه  وان��غ  واأك���د جينزا 
�شبل دعم ال�شراكة اجلديدة املوقعة بني 
جمالت  تعزيز  على  والعمل  الطرفني 
بني  امل�شرتكة  واجلهود  الوثيق  التعاون 

هونغ كونغ يف ال�شني واأبوظبي.
توقيع  اإن  تنج  ريت�شارد  ق��ال  جانبه  من 
���ش��ل��ط��ة كيانهاي  م���ع  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
والطريق”  “احلزام  م����ب����ادرة  ي���دع���م 
اأبوظبي  �شوق  م�شاعي  ويعزز  ال�شينية 

لتطوير  دويل  م����ايل  ك��م��رك��ز  ال���ع���امل���ي 
تدفق  وت�شهيل  املالية  اخلدمات  اأن�شطة 
ال�شتثمارات وت�شجيع البتكار يف جمال 

الأعمال.
واأ���ش��ار اإىل ال���دور احل��ي��وي ال��ذي يلعبه 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ل��ت��ع��زي��ز املكانة  ���ش��وق 
امل���ال���ي���ة لأب���وظ���ب���ي وت����وف����ر ال����رواب����ط 
الأعمال  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املعنية  الأطراف  وامل�شتثمرين وخمتلف 
م���ع ال��ف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وجم����الت 
ال�شرق الأو�شط  اأ�شواق  املتاحة يف  النمو 

و�شمال اأفريقيا.
واأع��رب عن تطلعه للتعاون الوثيق بني 
الطرفني مبا يحافظ على اأعلى معاير 
يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  التنظيمية  امل��م��ار���ش��ات 
تطوير  وي�����ش��ه��م يف  اجل��ان��ب��ني  اأ�����ش����واق 
مبادرات م�شرتكة تفتح فر�ض وجمالت 

ا�شتثمارية جديدة لقطاعات الأعمال .
واأكد التزام �شوق اأبوظبي العاملي امل�شتمر 
ال�شيني  اجل��ان��ب  م��ع  �شراكته  برت�شيخ 
وبناء �شراكات فاعلة جديدة مع خمتلف 
العامل  املعنية حول  والهيئات  الأط��راف 
املالية  املجتمعات  وكفاءة  تكامل  لتعزيز 
مبا يعود بالنفع على �شعوب واقت�شادات 

الأطراف ال�شريكة.
�شناعة  تعاون  منطقة  �شلطة  اأن  يذكر 
�شنت�شن  لكيانهاي  احلديثة  اخل��دم��ات 
وه����ون����غ ك���ون���غ ���ش��ل��ط��ة ك���ي���ان���ه���اي تعد 
تتبع  م��ت��ك��ام��ل��ة  اق���ت�������ش���ادي���ة  م��ن��ط��ق��ة 
لتعزيز  وت���ه���دف  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
رئي�شة  ق��ط��اع��ات  يف  الب��ت��ك��ار  وت�شهيل 
اللوج�شتية  واخلدمات  التمويل  ت�شمل 
يف  والتكنولوجيا  واملعلومات  احلديثة 

منطقة الرب ال�شيني وهونغ كونغ.
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العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3301  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اللوؤلوؤة احلمراء لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شوبون مالو �شوبول مالو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   18014.7( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وح��ددت    mb170745550ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم الحد املوافق:2017/7/9 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
اأي��ام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شر املدة .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3597  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-زه���رة احل��ي��اة خل��دم��ات احلرا�شة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ماك�شويل كني ايلوكا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14883 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره 
  AE171989116MB:1800 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم(
ال�������ش���اع���ة 8.30 �ض  امل����������واف����������ق:2017/7/9  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����ش��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8504  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برجر زغايل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /عاء عادل 
عبدالفتاح �شامل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقدرها )14980 
رقم ال�شكوى:mb174056387ae  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2017/7/12 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3531  عمايل جزئي
���������ض.ذ.م.م جمهول  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-جن������وم اخل��ل��ي��ج خل���دم���ات الف�������راح  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع�����اء ح���ج���ازي رج����ب ال�����ش��ي��د ال���ن���و����ش���اين  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)22099 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172011364AE/2017:ال�شكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2017/7/17 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4243  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النظرة ال�شاحرة لعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  احمد   /ايهاب جمدي عبدالنبي  املدعي  ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171065311ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/7/18 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4355  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م  الفنية  ل��اع��م��ال  ع��ب��دال��ع��زي��ز  اف�����ش��ال  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د اخ����رت ا���ش��غ��ر خ����ان  ق���د اأق����ام 
 15408( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
رقم  وامل�������ش���اري���ف  وال����ر�����ش����وم  دره�������م(  ع������ودة مب��ب��ل��غ )2000  وت����ذك����رة  دره�������م( 
الحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB171837065AE:ال�شكوىالعمالية
املوافق 2017/7/9 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، تق�شر مدة العان.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2351  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هو�شبيتاليتي دايناميك�ض م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شو�شما رجينا ليلي فا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )219451 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�شاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1489  عمايل جزئي 
����ض.ذ.م.م  الفنية  واخل��دم��ات  للتنظيف  الرج���واين  عليه/1-النجم  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/قمر الدين حممد فروز بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )32116 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا 
او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )3000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه 
منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1844  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-او�شي�ض روز خلدمات التنظيف  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاه ل�شالح/عمر فاروق اكرم احلق بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)10095 درهم( وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها 
وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها 
باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/353 تنفيذ جتاري
جبل  ح��رة  منطقة   F.z.e فا�شترنز  ج��ل��وب��ال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
علي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�شركة العربية 
للتغليف )ذات م�شوؤولية حمدودة(   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
 )43396.19( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1099 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- علر�شا حممد ر�شا م�شتاق ع�شكر جمهول حمل 
اخلا�شة  الدولية  الم���ارات  التنفيذ/مدر�شة  طالب  ان  مبا  القامة 
�ض.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )41129( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1824 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شاه زمان خان غام جان جان خان جمهول حمل 
اخلا�شة  الدولية  الم���ارات  التنفيذ/مدر�شة  طالب  ان  مبا  القامة 
�ض.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )33289( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1683 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ليومان  توما�ض  جامي�ض  ان��درو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اوف  كوربوي�شن  ايرنجي  التنفيذ/نا�شيونال  طالب  ان  مبا  القامة 
ترينيداد اند توباجو ليمتد قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم  وق��دره )14977930.73(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2113  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  ���ش��ده/1- حمطة اجلمال  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  الغني  قد  ذو  التنفيذ/�شحر موفق  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )202215(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1308  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل �شبيل عبدالكرمي علي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بتاأدية  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجنلي  ج��ون  ك��ومل 
تاريخ  املطالبة من  قيمة  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   وق��دره )290.000  مبلغ 
اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ض  املوافق  2017/7/17   . وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني    املحاماة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، حيث �شادف يوم الثنني 
املوافق:2017/6/26 وهو اليوم املحدد لنظر هذه الدعوى اجازة ر�شمية مبنا�شبة 29 رم�شان 
اجازة عيد الفطر فقد تقرر تاأجيل هذه الدعوى اداريا اىل يوم الثنني املوافق:2017/7/17 . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2389  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت برل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد مامون خان حممد موؤمن خان  قد اأقام عليك الدعوى 
مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   20138( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171095057AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق:2017/7/25 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 
اأي��ام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، علما بان الدعوى قد جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/640  عمايل جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  امكان  عليه/1-�شركة  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/5/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�شالح/امرول عبداملنان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )93907 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا بقيمة )2000 
درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر وقت التنفيذ والزمت املدعي 
امل�شاريف. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما  عليها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��ان  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2606  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  املعلومات  املدعي عليه / 1-فيوت�شر لنظمة تكنولوجيا  اىل 
اأقام عليك  القامة مبا ان املدعي /حممد ندمي �شديقي حممد �شميم �شديقي  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26550 درهم( وتذكرة عوده 
  MB169202548AE:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
ال�������ش���اع���ة 8.30 �ض  امل����������واف����������ق:2017/7/13  ي�����وم اخل��م��ي�����ض  ل���ه���ا ج��ل�����ش��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4070  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-روي����ال خل��دم��ات تنظيف امل��ب��اين �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جال مياه عبدالغفور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12432 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB171929312AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
8.30 �ض مبكتب  ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/7/11  الثاثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2523  عمايل جزئي
ف���رع دب���ي جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م -  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ط���اب���ا  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ف����اررك����ي ج���ي���ورج ك��وت��ارات��ي��ل��ب��ارام��ب��ي��ل  ق���د اأق����ام 
 63800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB168670940AE/2017:ال�شكوى
الثاثاء املوافق 2017/7/11 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3725  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شرارة ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شعان فواز مراد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )95365 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170733595AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/24 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3386  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ميديكال لين للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /الدو�ض فيانويفا دينا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   45772( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171520582ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2017/7/10 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5347  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام 7 توباكو تريدجن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /كمال اونور كي�شميلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )98300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174437109AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/24 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2109  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عني املها للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/رازو ح�شني عبداملعا  قد 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13482( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1145( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

                 يف  الدعوى 2013/749  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- اينور الطيب ال�شايف  جمهول حمل القامة مبا 
احمد  ح�شن  وميثله:عبداهلل  حممد  عبدالرحيم  فاخر   / امل�شتاأنف  ان 

طاهر قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم /     
 10.00 ال�شاعة   2017/7/18 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   )14( رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1850 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة التنمية لاعام  جمهول حمل القامة مبا ان 
وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  العقارية  للو�شاطة  ريالتي  اف  بي  التنفيذ/ا�ض  طالب 
حممد حاجي علي العو�شي   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامكم بف�شخ العقد املربم بني طريف التداعي واملوؤرخ يف:2015/11/12 ودفع 
او خزينة املحكمة    التنفيذ  املنفذ به وق��دره )207529( درهم اىل طالب  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/499 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ ���ش��ده/1-  خ�شيبه ح��م��ود ���ش��امل ال��و���ش��اح��ي  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تايجر وير للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )7560( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/776 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- فدا ح�شني منظور ح�شني  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/البادية للنقل العام �ض.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )53795( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/511 تنفيذ مدين  
البلو�شي  جمهول حمل  ���ش��ده/1-  مها ح�شني علي حممد  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تايجر وير للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )8010( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/775 تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ب��دال��رح��م��ن ا���ش��ام��ة ���ش��اح حم��م��د �شويلم  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عزيز �شيف اوتو لتاأجر 
ال�شيارات �ض.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
طالب  اىل  دره���م   )28029( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/85  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    
�ض.ذ.م.م   العامة  للتجارة  الوطن  دان��ة  �شركة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / دلتا اوف�شور انرتنا�شيونال م.م.ح 
وميثله:هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2016/2011 تنفيذ جتاري بتاريخ:2017/3/16     

وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/752  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املر�شى   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف /كريبج جبار عذافة وميثله:علي �شالح  ان  حمل القامة مبا 
عبدالر�شول ال�شواب  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

6961/2016 عمايل جزئي بتاريخ:2017/4/16     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1044  جتاري كلي
برودا  املدعي/ بنك  ان  راه��ولن ديليب جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر  علي  ح�شن   : وميثله 
املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان ي�شددوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )26.923.842.86 
درهم( والفائدة القانونية بواقع ن�شبة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/6 
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/368  مدين جزئي

اىل اخل�شم املدخل/ 1- علي عبداهلل حممد جابر النعيمي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ وجيه حممد ال�شعد وميثله : �شوق حم�شن بدر الكثري   قد اأقام عليك 
 400.000( وق��دره  مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املطالبة     تاريخ  �شنويا من   %9 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  2017/7/16   ال�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/755  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تي�شر فوزي احلداد  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املدعي/ حممد ليف ابراهيم �شامه  قد 
والر�شوم  دره����م(  وق����دره )19000  ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9%. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت  املوافق  2017/7/5   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2005  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م   ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  تنميات   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل حممد حاجي  ان املدعي/ �شومان�شا للمعر�ض  القامة مبا 
باأن  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�شي  علي 
يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )53.720 دولر امريكي(  او ما يعادله بالدرهم الماراتي 
مبلغ وقدره )197.421( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . وحددت لها 
 Ch 1.C.14 جل�شة يوم الربعاء   املوافق  2017/7/19  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1966  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- رد اورجن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مالكها  وميثلها  امل�شلحه  ال��ن��ج��اره  مل��ق��اولت  ال��راب��ع  امل�شتوى  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
ال��زام املدعي عليه  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  رميون �شوين �شيمون قد 
ب�شداد مبلغ وقدره )21553 درهم(  والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة 
اخلمي�ض    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   . والت��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  وال��زام��ه��ا 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة    2017/7/13 امل��واف��ق  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2073  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- الظفرة خلدمات التموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/اجنايت للتجارة �ض.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )58000(
املطالبة وحتى ال�شداد التام �شمول احلكم بالنفاذ املعجل . وحددت لها جل�شة يوم 
الثاثاء املوافق  2017/7/18  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1848  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ادم��رال مارين �شرفي�شز ذ.م.م )�شابقا( ادم��رال فاليو 
زيورخ  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  )حاليا(   ذ.م.م  �شرفي�شز  مارين 
دعوى  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ������ض.ذ.م.م    الغذائية  امل���واد  لتجارة 
املطالبة مببلغ )22088.15( درهم والفائدة القانونية 12% والر�شوم وامل�شاريف.  
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض   املوافق  2017/7/6   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/232  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-�شيخ عاطف ريا�ض �شيخ احمد ريا�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�شرف دبي �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
التايل:بندب اخلبر احل�شابي املخت�ض  التمهيدي  حكمت بتاريخ 2017/6/18 احلكم 
الدعوى  اوراق  على  ل��اط��اع  املحكمة  خ��رباء  ب��ج��دول  املقيدين  م��ن  ال���دور  �شاحب 
وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي 
الزمت  الف درهم  امانة مقدارها  املنتدب  اتعاب وم�شاريف اخلبر  وقدرت على ذمة 
بحالتها  الدعوى  لنظر  جل�شة:2017/7/9  وح��ددت  املحكمة  خزانة  ايداعها  املدعيني 
، وح���ددت جل�شة  ال�شداد  ���ش��داد الم��ان��ة وج��ل�����ش��ة:2017/7/23 يف حالة  يف حالة ع��دم 
يوم:2017/7/9 لنظر الدعوى يف القاعة:ch1.B.8 ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

 .ch1.B.8:الحد املوافق:2017/7/9 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4105  عمايل جزئي
القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  1-ق��ادري��ة   / املدعي عليه  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي /عبداللطيف نور خاجا حمي الدين  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16391 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
جل�شة  لها  وحددت    MB170549567AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم الحد املوافق:2017/7/9 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
اأي��ام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شر مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/1350  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-�شقر حوران للنقليات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ح�شني  احمد  املدعي/امني 
املدعي  بالزام  ح�شني  احمد  ل�شالح/امني  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/16
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )89076 درهم( وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل 
عدا  ورف�شت  وامل�شاريف  الر�شوم  من  وباملنا�شب  اخر  عمل  �شاحب  بخدمة  يلتحق 
يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1661  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  املخمل واحلرير  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأقام   ق��د  ���ش��ردار   حممد  التنفيذ/عبدالر�شيد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9671( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1775  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مقهى ومطعم ذا فرنده جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حممد جمال الدين عبداهلل ال�شماتي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )20087.8(
مبلغ )1607( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1744  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  احلرا�شة  خلدمات  اك�شكلو�شف  �شمارت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اخرت   �شم�شاد  ر�شا  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )10450(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )909( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1917  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مطعم جنمة الفاح جمهول حمل القامة مبا ان 
عليك  اأق��ام   قد  حامد   احمد  حممد  ابراهيم  التنفيذ/رم�شان  طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )18253(
مبلغ )1464( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2064  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ايه دبليو فيجن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد عمر عبده عثمان  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )36915( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2002( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/496 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1-  �شمره ح�شني علي حمد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/تايجر وير للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5100( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اجلراحة رغم  النظارتني  اإىل  حتتاج   1
للمري�ض عدم  يوؤكد  اأن  ج��راح  اأي  ي�شتطيع  ل 
النظارتني بعد اجلراحة  ا�شتعمال  اإىل  حاجته 
وحت�شني  ل��ي��ًا  للقيادة  اإل��ي��ه��ا  يحتاج  ق��د  لأن���ه 
الروؤية على م�شافة تفوق اخلم�شة اأمتار ب�شبب 
�شعف النظر وتراجع فاعلية اجلراحة يف بع�ض 
احلالت. كذلك يحتاج بع�ض املر�شى اإىل تكرار 

اجلراحة.

قرنية  �شماكة  ُت�شِعف  اجل��راح��ة   2
العني

�شماكة  الليزر  جهاز  ُي��ع��ّدل  النظر،  لت�شحيح 
درجة  كانت  كلما  ت�شكيلها.  يعيد  كي  القرنية 
تعميق  اإىل  احلاجة  ت��زداد  ح��ادة،  النظر  ق�شر 
كانت  اإذا  ب��الأخ��رة  يو�شى  ل  ل��ذا  اجل��راح��ة. 
النظر  ق�شر  ك��ان  اإذا  اأو  ج���داً  رقيقة  القرنية 

حاداً. 
يخ�شعون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ض  ميتنع  اأن  يجب 
احلركة  هذه  لأن  عيونهم  فرك  عن  للجراحة 
تراجع  مينع  ل  لكن  القرنية.  �شكل  ت�شّوه  قد 
�شماكة القرنية اإجراء جراحة ال�شاد يف مرحلة 

لحقة.

ممكن النظر  ا�شطراب   3
ي�شتكي كثرون من اأعرا�ض �شلبية مثل جفاف 
ال��ع��ني اأو روؤي����ة ه���الت وت��وّه��ج م��زع��ج. يقطع 
جفاف  اإىل  ي��وؤدي  ما  القرنية،  اأع�شاب  الليزر 
العني. اإنها امل�شكلة الأكرث �شيوعاً ولكنها تبقى 

ع��اب��رة وق���د ت����رتاوح م��ّدت��ه��ا ب��ني ث��اث��ة و�شتة 
اأخ��رى، توؤدي هذه اجلراحة  اأ�شهر. من ناحية 
يعانيه  ال��ذي  العني  جفاف  تفاقم  اإىل  اأح��ي��ان��اً 
ال�شخ�ض  ي�شاهد  ق��د  ك��ذل��ك،  اأ���ش��ًا.  املري�ض 
هالت �شوئية حول امل�شابيح واأ�شواء ال�شيارات 

الليل  �شاعات  يف  يتو�ّشع  العني  ب��وؤب��وؤ  لأن  ليًا 
ر�شمها  التي  املنطقة  اإىل خارج  اأطرافه  ومتتد 
الليزر، ما يوؤدي اإىل ت�شويه اأ�شعة ال�شوء. لكن 
اأ�شبحت هذه امل�شاكل نادرة جداً بف�شل تقنيات 
�شمن  القرنية  تعالج  كونها  احلديثة  الليزر 

م�شاحة اأو�شع.

اجلراح على  تتوّقف  النتيجة   4
بح�شب  ف����اع����ل����ة  ال����ل����ي����زر  ت���ق���ن���ي���ات  ج���م���ي���ع 

الخت�شا�شيني.
وا�شع  امل��ري�����ض ج���راح���اً  ي��ج��د  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن 
اأجهزة مماثلة.  ا�شتعمال  على  اخلربة ومعتاداً 
م�شتوى  عن  طبيبه  املري�ض  ي�شاأل  اأن  ويجب 
�شبق  اآخ��ري��ن  مر�شى  جت���ارب  وي�شمع  خ��ربت��ه 

وخ�شعوا للجراحة.

الطبية املواعيد  تتكّرر  اأن  يجب   5
ق��ب��ل اجل���راح���ة، ل ب��د م��ن ا���ش��ت�����ش��ارة الطبيب 
بتقييم  الأول، يقوم اجل��راح  املوعد  مرتني. يف 

�شامل.
ويف املوعد الثاين، يتاأكد من عدم وجود عوائق 
مت��ن��ع اإج����راء اجل��راح��ة )ق��رن��ي��ة رق��ي��ق��ة جداً، 
اأن  ي��ج��ب  ث��م  ال����ع����ني...(.  �شبكية  اأم���را����ض يف 
اإجراء  على  يوم  بعد  املري�ض  الطبيب  يفح�ض 
اجل��راح��ة وت��ت��ج��دد ال���ش��ت�����ش��ارة ب��ع��د ث��اث��ة اأو 

اأربعة اأ�شهر لتقييم النتيجة النهائية.

خالل  ال�شيخوخة  ب�شر  معاجلة  ميكن   6
اجلراحة نف�شها

ب��ع��د ع��م��ر الأرب�����ع�����ني، مي��ك��ن ت�����ش��ح��ي��ح ب�شر 
درجة  اجل��راح  ي��رتك  ا�شتباقه.  اأو  ال�شيخوخة 
من ق�شر النظر على العني الطاغية )اأي تلك 
امل�شاب  لأن  النظر(  لتثبيت  ُت�شتعَمل  ل  التي 
م�شافة  على  ممتاز  بنظر  يتمتع  النظر  بق�شر 
قريبة، وي�شحح العني الأخرى.ل بد من مرور 
الو�شع  على  ال��دم��اغ  يعتاد  ك��ي  اأ�شابيع  ب�شعة 
اجلديد، لكن ل يكون التكّيف اأمراً �شهًا دوماً. 
لختبار  اأي��ام  لب�شعة  عد�شات  الطبيب  ي�شف 
معها،  املري�ض  يتاأقلم  مل  اإذا  الت�شحيح.  منط 
ميكن ت�شحيح ق�شر النظر اأو ب�شر ال�شيخوخة 

اأو المتناع عن اإجراء اجلراحة.

اآفاق  تو�ّشع  اأ�شئلة  النا�ض  علّي  يطرح  اأن  اأح��ب 
ت��ف��ك��ري. ل���دّي جم��م��وع��ة م��ن الأج���وب���ة حول 
القلب  اأمرا�ض  من  للوقاية  الأ�شربين  فاعلية 
�شهلة حول  اإج���اب���ة  ت��ق��دمي  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ل��ك��ن��ي ل 

الوقاية من ال�شرطان. ما هي البيانات املتوافرة 
يف هذا املجال؟ ما هي التو�شيات التي يجب اأن 
املحتملة  املنافع  تنطبق  للمر�شى؟ هل  اأقّدمها 

على اجلميع اأم تنح�شر بعدد من النا�ض؟

للمعلومات: )فرقة  اإىل م�شدر مرموق  جل��اأُت 
اخل���دم���ات ال��وق��ائ��ي��ة الأم���رك���ي���ة(. مي��ك��ن اأن 
ال��رع��اي��ة ال�شحية  اأب���ح���اث  ت�����ش��ت��دع��ي )وك���ال���ة 
واجلودة( هذه املجموعة من اخلرباء الطبّيني 

مبوا�شيع  املرتبطة  الأدل��ة  ملراجعة  املتطوعني 
ال��وق��ائ��ي��ة ولتقدمي  ال���رع���اي���ة  ع����دة يف جم����ال 
بناًء  م��ت��ن��وع��ة  ال��ت��و���ش��ي��ات ح����ول مم���ار����ش���ات 
ُتعترب  ل��اأب��ح��اث.  اخل��ا���ش��ة  تف�شراتهم  ع��ل��ى 
التبغ  ا�شتهاك  وقف  حول  الطبية  ال�شت�شارة 
اأ�شا�شية وتتكل )فرقة اخلدمات  مثًا ن�شيحة 
منافع هذه  تثبت  واف��ي��ة  اأدل���ة  على  ال��وق��ائ��ي��ة( 

اخلطوة.
راج���ع���ُت ت��وج��ي��ه��ات ع��ي��ادي��ة ح��دي��ث��ة ح���ول هذا 
ال�شرطان  ب��ني  ال��راب��ط  اأن  واكت�شفُت  املو�شوع 
وافية  بيانات  اأي  اأج���د  مل  معّقد.  والأ���ش��ربي��ن 
اأم����را�����ض  ي��ح��م��ي م����ن  اأن الأ�����ش����ربي����ن  ت��ث��ب��ت 
ال�شرطان با�شتثناء �شرطان القولون. قد تظهر 

الأدلة قريباً لكنها لي�شت متاحة حتى الآن.
ي�����ش��اه��م الأ�����ش����ربي����ن يف ت��خ��ف��ي�����ض خطر  ق����د 
الإ�شابة ب�شرطان القولون لكن ميكن اأن يتاأخر 
ظهور املنافع. يجب اأن يكون النا�ض م�شتعدين 
اأن  قبل  الأق���ل  على  �شنوات   10 ط���وال  لأخ���ذه 
اأي فوائد على  تظهر املنافع وقد ل ياحظون 
خال  حتديداً  ال�شرطان  من  الوقاية  م�شتوى 
اأن  �شرورة  يعني  ما  الاحقة،  الع�شر  ال�شنوات 
تفوق  واأن  طويلة  ل��ف��رتة  الأ���ش��ربي��ن  يتحّملوا 

منافع اأخذ الدواء خماطره املحتملة.
ت�شتفيد  اأن  ميكن  التي  النا�ض  فئة  ت�شمل  ل��ذا 
من اأخذ الأ�شربين يومياً للوقاية من �شرطان 
عمرهم  ي��رتاوح  را�شدين  )اأ�شخا�شاً  القولون 
ويكونون  واخلم�شني،  والتا�شعة  اخلم�شني  بني 
والأوعية  القلب  اأمرا�ض  ملخاطر  عر�شة  اأك��رث 
 10% بن�شبة  ���ش��ن��وات   10 خ���ال  ال��دم��وي��ة 
للنزف  معّر�شني  يكونون  ل  لكنهم  ف��وق،  وم��ا 
اإ�شافية  �شنوات  ع�شر  يعي�شوا  اأن  املتوقع  وم��ن 
لأخ��ذ جرعة  ا�شتعدادهم  وي��ب��دون  الأق���ل،  على 
ط���وال ع�شر  ي��وم��ي��اً  الأ���ش��ربي��ن  م��ن  منخف�شة 
�شنوات على الأقل(. اإذا كنت فوق عمر ال�شتني، 
ف���ردي���اً.اإن���ه���ا متطلبات  ط��اب��ع��اً  ال���ق���رار  ي��ت��خ��ذ 
ك��ث��رة! م����اذا مي��ك��ن اأن اأج��ي��ب امل��ري�����ض الذي 
طرح علّي هذا ال�شوؤال املمتاز؟لن اأن�شحه باأخذ 
الأ�شربين! اأوًل، يبدو خطر اإ�شابته بنوبة قلبية 
يف ال�شنوات الع�شر الاحقة اأقل من %10، ما 
اأخ���ذ الأ���ش��ربي��ن ي��وم��ي��اً على  اأن خم��اط��ر  يعني 
امل��ن��اف��ع التي  اأع��ل��ى م��ن  امل���دى ال��ق�����ش��ر تبقى 
القلب.  اأم��را���ض  م��ن  للوقاية  ال���دواء  يقدمها 
�شرطان  من  الوقاية  يف  الأ�شربين  دور  اأّن  كما 
القولون يكون طويل الأمد لدرجة اأنه ل يوؤثر 

يف هذه املعادلة كلها باأي �شكل!
تبدو التو�شيات باأخذ الأ�شربين ب�شبب منافعه 
ال�شحية املحتملة مثرة لاهتمام من الناحية 
الفكرية، لكني اأظن اأنها �شت�شبح حمِبطة عملياً 
يكون  لن  معاً.  والأط��ب��اء  املر�شى  اإىل  بالن�شبة 
الأ�شربين غداًء جمانياً! قد ي�شاهم يف الوقاية 
من �شرطان القولون على املدى الطويل لكني 
اأدرك كطبيبة خماطره على املدى الق�شر وقد 
وزيادة  ال��ن��زف(  )مثل  املعدة  يف  م�شاكل  ت�شمل 

خطر اجللطات الدماغية يف بع�ض احلالت.
املر�شى  من  كبر  وع��دد  املري�ض  لهذا  �شاأقول 
الآخرين على الأرجح اإن الأ�شربين قد ل يكون 
احلل للوقاية من ال�شرطان. ثم ميكن اأن نناق�ض 
القولون  �شرطان  م��ن  للوقاية  اأخ���رى  و�شائل 
يخ�شعوا  اأن  ب�شرورة  اجلميع  �شاأذّكر  وك�شفه. 
للفح�ض املنا�شب للك�شف �شرطان القولون عرب 
فح�ض  اأو  ال�شيني  التنظر  اأو  القولون  تنظر 
نتحدث عن  اأن  ال���رباز. ميكن  يف  ال��دم اخلفي 
اأي�شاً.  امل��ف��ي��دة  وال��ت��م��اري��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  احل��م��ي��ة 
وميكن اأن نّتفق على مراقبة البيانات امل�شتجدة 
اأن جند خ��ي��اراً مم��ت��ازاً للحفاظ على  اأم��ل  على 

�شحتنا اأطول فرتة ممكنة.

الأ�سربين.. هل يخف�س خطر 
ال�سابة بال�سرطان؟

منذ ب�شعة اأيام، جاء لزيارتي رجل ر�شيق عمره 50 عامًا ملراجعة و�شعه ال�شحي. 
اإيجابية  )تبدو  بنف�شه  يعتني  كي  يبذلها  التي  اجلهود  م�شتوى  نناق�ض  كنا  حني 
عمومًا(، قال يل اإنه كان يت�شاءل عن �شواب اأن ياأخذ الأ�شربين يوميًا لأنه قراأ اأن 

هذا الدواء ي�شتطيع الوقاية من ال�شرطان.

لتجنب املفاجاآت ال�شيئة 

جراحة ت�سحيح النظر .. اأهم املعلومات التي يجب معرفتها 

مغرية  النظر  ق�شر  ت�شحيح  جراحة  تبدو 
من  التخّل�ض  يريد  �شخ�ض  كل  اإىل  بالن�شبة 
النظاراتني اأو يعجز عن حتّمل العد�شات. لكن 
ل ميكن اعتبار جراحة العيون عملية ب�شيطة 
يجب  التي  املعلومات  اأه��م  اإل��ي��ك  وح��م��ي��دة. 

معرفتها لتجنب املفاجاآت ال�شيئة.
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ل اأحب الت�شنيفات واملراتب.. والنا�ض هم الذين يحكمون

ماغي بو غ�سن: جناح اأي عمل 
م�سرتك يرتبط بالرتكيبة والق�سة

• غّردِت خارج ال�شرب يف رم�شان، ومتّيزِت بامل�شل�شل 
تعّمدِت  فهل  الرهان،  وك�شبِت  )كاراميل(  الكوميدي 

تقدمي عمل بعيداً عن الرتاجيديا؟
واأنا  الفنية  ب��داأُت م�شرتي  اأن  التنويع. منذ  اأح��ّب   -
اأقّدمها.  اأنّوع يف الأعمال وال�شخ�شيات والأدوار التي 
و�شعرُت  ال��رتاج��ي��دي،  ق��ّدم��ُت  املا�شَيني  العامني  ويف 

عن  واأبتعد  ال�شنة،  ه��ذه  اأغ��ّر  اأن  يجب  باأنني 
ال��ن��م��ط ال���ذي ق���ّدم���ُت ف��ي��ه )ي���ا ريت( 

و)24 قراط(، مع اأنني حققُت 
�شعيدة  وك��ن��ُت  فيهما،  النجاح 
ج�ّشدُتهما  اللذين  بالدوَرين 
ف����ي����ه����م����ا. ل���ك���ن���ن���ي ����ش���ع���رُت 
اأن  ب������اأن ال���ن���ا����ض ي����ري����دون 
ي�شاهدوين يف )الكوميدي( 
فيه،  ي���ح���ب���ون���ن���ي  لأن�����ه�����م 
ف��ك��ان��ت ف��ك��رة ت��ق��دمي عمل 

)ليت كوميدي(.

اإح�شاءات  ووفق  غريبة(.  )عجيبة  مفاجاآت  رم�شان  حمل  ال�شنة،  • هذه 
مب�شل�شل   12 املرتبة  النور  عبد  �شرين  احتّلت  )اإيب�شو�ض(  �شركة  اأجرْتها 
)قناديل الع�شاق( وبن�شبة م�شاهدة ل تتعدى 2.2 يف الأيام الع�شرة الأوىل 
11 بن�شبة م�شاهدة  من رم�شان، بينما احتل م�شل�شل )اأدهم بيك( املرتبة 

2017؟ رم�شان  حمله  ما  تف�ّشرين  كيف   .5.5
- عندما ن�شّور اأي عمل، كل واحد منا يحّب اأن يكون م�شل�شله الرقم واحد، 
ل  ولكن  النا�ض،  ل��راأي  ووفقاً  اهلل،  على  والباقي  منا  باملطلوب  نقوم  وكلنا 
املراتب  قائمة  يف  اأو  الأول  �شيكون  عملي  ي��ق��ول  اأن  لأح���د  ميكن 
والنا�ض  وامل��رات��ب.  الت�شنيفات  اأح��ب  ل  اأن��ا  الأوىل.  اخلم�ض 
هم الذين يحكمون، وكذلك الإح�شاءات ومواقع التوا�شل 

الجتماعي.
لعمله،  للرتويج  النجم  ا�شم  على  املُنِتج  يعتمد  ع��ادًة   •
على عقب  راأ�شاً  تنقلب  الأم��ور  التي جعلْت  الأ�شباب  فما 

هذه ال�شنة؟
يقوم  عمٍل  واأّي  العمل.  لإي�شال  وح��ده  يكفي  النجم ل   -
على النجم والكاتب واملخرج وكل النجوم الآخرين امل�شاركني 
فيه. كل ممثل هو جنم يف العمل، ول ميكن القول اإن العمل هو 
عمل )فان( اأو )فانة(، بل هو عمل جمموعة النجوم. وحتى 
الكومبار�ض  ال��دور ال�شغر هو جنم بخطه، وحتى  �شاحب 
ال��ع��م��ل. ففي  يف�شل  احل��م��ل  ق��در  ي��ك��ون��وا على  اإذا مل 
)مطحنة( امل�شل�شات يف رم�شان والرميوت بني 
النا�ض ل ميكن ال�شت�شهال باأي عن�شر،  اأيدي 
وامل�شتوى العايل الذي و�شلنا اإليه هو نتيجة 
اجلميع  عمل  وبف�شل  متكامل،  كامل  عمل 
ال�شخ�ض كفيل  ه��ذا  اإن  والقول  واح��دة.  ي��داً 
املفاجاآت  اإىل  الذي يو�شل  العمل، هو  بنجاح 

التي نتحّدث عنها.
لأن  اإمكانية  هناك  تعد  مل  اأنه  يعني  • هذا 
يحمل اأي جنم م�شل�شًا على كتفيه، با�شتثناء 

حالت حمدودة جداً كحالة عادل اإمام؟
الكبرة،  الأ���ش��م��اء  اإىل  بالن�شبة  ممكن  ه��ذا   -
ولكنني اأوؤمن بالعمل اجَلماعي منذ فرتة بعيدة، 

و�شاأظّل كذلك.
عدم  يعك�ض  امل��ب��داأ  ه��ذا  اإن  القول  ميكن  وه��ل   •

غرور �شاحبه ويوؤكد اأن الغرور مقربة الفنان؟
- هذه املقولة معروفة يف اأّي جمال ولي�ض يف الفن فقط. 
العمل  ب�شرورة  اأوؤم���ن  �شخ�ض.  اأي  مقربة  ه��و  ال��غ��رور 
واأن يقوم املرء مبا عليه، مع العرتاف باأن احلظوظ 

حتالف البع�ض اأكرث من غرهم.
)كاراميل(  م�شل�شل  يحتل  الإح�����ش��اءات  بح�شب   •
ر م�شل�شل )وين  َت�����ش��دُّ ال��راب��ع��ة. ه��ل ف��اج��اأك  امل��رت��ب��ة 

كنتي( واحتاله املرتبة الأوىل؟
ات�شلُت  اأنني  حتى  اأتوقعه.  كنُت  بل  الإط���اق،  على   -
وه��ّن��اأت��ه��م وف���رح���ُت ل��ه��م. جن���اح )وي����ن ك��ن��ت��ي 2( هو 
توقيع  يحمل  عمٍل  من  الأول  اجل��زء  لنجاح  ا�شتمرار 
واأداء  اإخراجاً،  و�شمر حب�شي  كتابًة  كلوديا مار�شليان 

كارلو�ض عازار وريتا حايك.

 12 ال�����  امل���رت���ب���ة  ال���ن���ور  ع��ب��د  ���ش��ري��ن  ع��م��ل  اح���ت���ال  ف����اج����اأك  • وه����ل 
والأخرة؟

- مل اأ�شاهد العمل، ومن ثم ل ميكن اأن اأعطي راأيي.
القائمة  ذيل  �شرين  ا�شم  احتال  مبعنى  الأ�شماء  ترتيب  حيث  ومن   •

بن�شبة م�شاهدة ل تتجاوز 2.2 يف املئة؟
- ل اأعرف ما العمل. واأنا ل اأوؤمن بالأ�شخا�ض.

بيك(؟ )اأدهم  م�شل�شل  يف  اخلال  يو�شف  اإىل  • وبالن�شبة 
لأنني  متابعته،  يل  يت�شّن  مل  ولكن  اأع��ل��ى،  ن�شبته  تكون  اأن  اأت��وق��ع  كنُت   -
فيها  الأوىل مبا  اأت��اب��ع حلقاتها  اأن  اأح��ب  اأع��م��ال  وهناك  لبنان.  خ��ارج  كنُت 
)كاراميل(. اأنا من اأ�شّد املعجبني بن�شو�ض طارق �شويد، لأنه َيكتب بطريقة 

جميلة وم�شّوقة، واأعماله ت�شهد له.
الدرامي؟ املو�شم  من  تابعت  • وماذا 

- )كاراميل( طبعاً، و)ورد جوري( و)الهيبة(، و)وين كنتي(، و)ل تطفىء 
ال�شم�ض(، و)حاوة الدنيا(، و)احلرباية(.

َمن  وهناك  العابدين،  ظافر  هو  عربي  بنجٍم  تطعيمه  مت  )كاراميل(   •
اللبناين  العمل  واأن  الدراما،  لها حظوظ يف  يعد  اأن هذه اخللطة مل  يرى 

ينجح باأبطاله اللبنانيني. ما راأيك بهذه النظرية؟
- م�شل�شلنا يحقق ن�شب م�شاهدة عالية جداً، وَمن ي�شاهد امل�شل�شل ي�شعر كاأن 

ظافر لبناين، والنا�ض اأحبوه جداً.
مو�شتها؟ نعي�ض  وباأننا  اأ�شا�شية،  )اخللطات(  باأن  توؤمنني  زلت  ما  • وهل 

- هي لي�شت اأ�شا�شية، ول �شك اأن امل�شل�شل اللبناين حمبوب ومرغوب. ولكن 
تكن منطقية  ف��اإذا مل  والق�شة،  بالرتكيبة  يرتبط  اأي عمل م�شرتك  جناح 
من  املُ�شاهد  يتقّبلها  منطقية،  كانت  واإذا  م�شَطَنعة.  باأنها  النا�ض  ف�شي�شعر 

دون اأن ي�شعر باأن هناك خطاأ ما يف العمل.
حتى  ميديا،  ال�شو�شيال  مواقع  على  وا�شحاً  يبدو  عملك  على  الثناء   •
م��ن ال��ف��ن��ان��ني، واآخ��ره��م جن��وى ك��رم ال��ت��ي راأْت - م��ن خ��ال ت��غ��ري��دة على 

)تويرت( - اأنك �شيطرِت على ال�شاحة الفنية.
واأن  راأي��ه��ا يف عملك  ك��رم  تعطي جنمة بحجم جن��وى  اأن  ل��ك  يعني  م���اذا   

تكّر�شك جنمة رم�شان؟
- هذا يعني يل الكثر. �شم�ض الأغنية هي مفخرة لبنان، وما قالته مبنزلة 
الكبار  النجوم  اأن  على  دليل  وه��و  ج��داً،  وي�شعدين  ك��ث��راً،  بها  اأع��ت��ّز  �شهادة 
تهنئة  اإىل  الفنانون  يبادر  عندما  كثراً  واأف���رح  اأنف�شهم.  مع  مت�شاحلون 
لها من قلبي. عندما  اأب��ارك  األبوماً  البع�ض. عندما تطرح جنوى  بع�شهم 
نكون اإيجابيني كفنانني ونعمل يداً بيد، فاإننا �شنتمكن من الو�شول بلبنان 

اىل اأعلى املراكز.
وهذا  الزغبي،  نوال  غّنْته  الذي  )التيرت(  ب�  )كاراميل(  م�شل�شل  دعم  • مت 

الأمر يوؤكد اأن هناك عقًا ذكياً يقف وراء جناحه؟
بذكائه  اأث��ق كثراً  ال��ذي  بو غ�شن(  �شنان )زوج  )املُنِتج( جمال  - هذا عقل 
اإىل  �شنة   20 ول�  �شيء. جمال يخطط كثراً  اأ�شت�شره يف كل  واأن��ا  واآرائ���ه، 
الأمام. وما قاله يل قبل 6 اأو 7 �شنوات نح�شده اليوم، من خال الأعمال 
التي ن�شاهدها على ال�شا�شتني ال�شغرة والكبرة. اأنا �شعيدة و)طاير عقلي( 

بنوال الزغبي لأنها poupee العمل،
 واأنا ل اأ�شعر باأنها غّنت )تيرت( امل�شل�شل وذهبْت، بل اأن روحها تخّيم عليه 
اأتوا�شل معها يومياً، وهي  واأنا  له،  يف كل حلقة، وبف�شل دعمها ومتابعتها 
تخربين اأنها �شعيدة جداً بالعمل وتفا�شيله واأنها تغّرد على )تويرت(. نوال 
تدعم من كل قلبها وروحها، واأنا اأمتنى اأن تغني كل تيرتات م�شل�شاتي، واأن 

يعطيها اهلل على قدر نيتها الطيبة.

التجاهل هو احلّل من وجهة نظري
ل  تف�شّ ب��ات��ت  اأن��ه��ا  ع��ن  ع���ب���دال���رازق  غ����ادة  تك�شف 
النتقادات  اأم������ام  الأم���ث���ل  ال�����رد  ف��ه��و  ال��ت��ج��اه��ل، 

ال�شلبية، وهي اأ�شبحت تهتم بالنقد البّناء فح�شب، 
اأو من يحفزها على تقدمي الأف�شل ل من يحاول 
اأن يت�شّيد لها الأخطاء ويقلل من اأّي عمل تقّدمه، 

ولذلك التجاهل من وجهة نظرها هو احلل حتى 
ل تعطي قيمة اأكرب لهوؤلء.

للعمل  البع�ض  انتقاد  تتعجب من  اأنها مل  وتابعت 
هذا  ولكن  للم�شيفات،  ي�شيء  ل  اأن��ه  م��ن  بالرغم 
الأم�����ر ب���ات ي��ت��ك��ّرر م���ع اأغ���ل���ب ال�����ش��خ�����ش��ي��ات التي 

تقّدمها.
وعن اتهام م�شل�شل "اأر�ض جو" باأن الترت م�شروق 
م��ن اأح����د الإع����ان����ات، اأج���اب���ت ب����اأن ه���ذا ج���زء من 
اأنه  فيه  مكتوب  الترت  لأن  امل�شل�شل،  على  الهجوم 
م�����ش��ت��وح��ى م��ن اإع����ان ل�����ش��رك��ة ط����ران وه���و اأمر 

طبيعي لكي تكون هناك م�شداقية.

هل تعتزل غادة عبدالرازق؟
اأنها  اأعلنت  الفن،  اعتزالها  عن  اأخ��راً  اأث��ر  وعّما 
�شتفّكر يف هذا الأمر اإذا ر�ّشحت نف�شها لانتخابات 
الربملانية، وفازت.. ففي هذه احلالة �شتفكر يف اأن 
تتفّرغ خلدمة النا�ض واأن متار�ض دورها يف املجتمع، 
لكن بخاف ذلك فهي ل تفكر يف العتزال بل هناك 

الكثر من ال�شخ�شيات التي تتمّنى تقدميها.
وعن خافها مع ابنتها روتانا ب�شبب "اأر�ض 

ابنتها  اأن  واأّك����دت  �شحكت  جو"، 
معها خطوة بخطوة، ول ميكن 
اأن ي��ك��ون ه��ن��اك اأي خ���اف، بل 
بع�ض  يف  ���ش��اع��دت��ه��ا  روت���ان���ا  اإن 

التفا�شيل اخلا�شة بال�شخ�شية، 
لفتًة اإىل اأنها ل متيل للرد على 
هذه ال�شائعة ال�شخيفة والغريبة 

اأي�شاً.
واأخراً وعن الهجوم على الفّنان 

حمّمد كرمي الذي �شاركها البطولة 
قالت  اللكرتونية،  �شفحته  ب�شبب 

اإن حممد ك��رمي ف��ّن��ان م��وه��وب وهو 
اأن  ت��رى  ول  ال�شخ�شية  ح��ّر يف حياته 

هذا الهجوم له مرّبر؛ بالإ�شافة اإىل اأن 
النجوم العامليني يطلقون عرب �شفحاتهم 
اأموراً م�شابهة ول يتلّقون كل هذا الهجوم.

ك�شبْت النجمة اللبنانية ماغي بو غ�شن الرهان عندما غّردْت خارج ال�شرب 
يف رم�شان 2017 من خالل م�شل�شلها الكوميدي )كاراميل( الذي ي�شاركها فيه 
وطالل  داغر  وبيار  لب�ض  وكارمن  العابدين  ظافر  بينهم  النجوم  من  نخبة 
اجلردي وجي�شي عبدو وغريهم.وح�شد هذا العمل مراتب متقدمة بح�شب 
اللبنانية  الدراما  �شهدتها  التي  احلامية  املناف�شة  من  بالرغم  الإح�شاءات، 
هذه ال�شنة، حيث ظلت 10 م�شل�شالت ترك�ض يف م�شمار املناف�شة الرم�شانية 
للمرة الأوىل.ماغي بوغ�شن تتحدث لي�ض فقط عن م�شل�شلها )كاراميل(، ول 

عن ال�شباق الدرامي فح�شب، بل عرجت اأي�شًا على ق�شايا فنية عدة..

غادة عبدالرازق : يف هذه احلالة �ساأعتـزل
مع كل عمل جديد  ولكنها  اأعوام،  منذ  الدراما  ترّبعها على عر�ض  بالرغم من  فغادة عبدالرازق  مع كل عمل جديد،  للجدل  مثرية 

تتعّر�ض لالنتقاد وهو ما حدث مع م�شل�شلها "اأر�ض جو"، وقيل اأخريًا اإنها قررت العتزال قريبًا وما حقيقة خالفها مع ابنتها.

اآمال ماهر: دويتو)اعرتف( مع 
ماجد املهند�س جتربة رائعة

اأعربت الفنانة اآمال ماهر عن امتنانها بتقدمي دويتو غنائي جديد مع الفنان 
ماجد املهند�ض بعنوان )اعرتف(، وا�شفة جتربتها بالرائعة.

اإنها وقعت يف غرام الأغنية منذ اللحظة الأوىل ل�شماع كلماتها  وقالت ماهر 
مع  دويتو  بتقدمي  البالغة  �شعادته  عن  املهند�ض  ع��رّب  جانبه،  من  واأحل��ان��ه��ا. 
التجربة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  الأف�����ش��ل  لتقدمي  ال�شديد  حما�شه  م��وؤك��داً  م��اه��ر، 
الرائعة، واأن ينال العمل اجلديد اإعجاب وا�شتح�شان اجلمهور العربي. والعمل 
باأ�شلوب متطور يف عامل  روؤية فنية متنوعة  بالرومان�شية ويحمل  فني مفعم 
القاهرة  "رومانتيك" بني  ا�شتديو  ت�شجيله يف  العربي، ومت  والغناء  املو�شيقى 
الأغنية  وكلمات  فيه جا�شم حممد.  واملا�شرتينج  املك�شاج  وت��وىل مهمة  ودب��ي، 

لرتكي اآل ال�شيخ واأحلان وتوزيع خالد عز.
ُيذكر اأن ت�شوير العمل مت يف تركيا حتت اإدارة املخرج الرتكي عمر فاروق على 
اختيار  مع  ال�شينمائية،  التقنيات  اأحدث  خالها  ا�شُتخِدَمت  اأيام  ثاثة  مدار 

اأماكن الت�شوير بحرفيٍة عالية، مبا يتنا�شب مع كلمات واأحلان الدويتو.
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الدماغي بـال�سلل  الطفل  لإ�سابة  اأ�سباب   9
ذهنية  اإعاقة  ُت�شاحبها  قد  حركية  اإعاقة  عن  عبارة  هو  الدماغي  ال�شلل 
حتدث لاأطفال نتيجة خلل يحدث اأثناء الولدة اأو قبل الولدة اأو بعدها.

العيني  ق�شر  طب  بكلية  والأع�شاب  املخ  م�شاعد  واأ�شتاذ  ا�شت�شاري  ويقول 
اأ�شباًبا متعددة  اإن هناك  الدكتور عمرو ح�شن احل�شني:  القاهرة  بجامعة 
اأثناء  يحدث  بع�شها  الأط��ف��ال،  عند  ال��دم��اغ��ي  ال�شلل  ح��دوث  اإىل  ت���وؤدي 

الولدة مثل نق�ض الأك�شجني الوا�شل للطفل خال عملية الولدة.
وهناك اأ�شباب تكون �شابقة على الولدة، مثل تعر�ض الأم مليكروب اأو اإ�شعاع 
اأو عاج غر مائم اأثناء احلمل، اأو تعر�شها لرتفاع �شديد يف �شغط الدم 
مما يوؤثر على كمية الأك�شجني الوا�شلة للطفل. واأ�شاف احل�شني: اأن من 
ال�شديد  ال��ولدة الرتفاع  التي حتدث بعد  الدماغي  ال�شلل  اأ�شباب حدوث 
ميكروب  انتقال  اأو  للطفل  بالراأ�ض  ح��دوث �شدمات  اأو  ال�شفرة،  ن�شبة  يف 
باجلهاز الع�شبي اإليه اأو فرو�ض يف املخ. واأ�شار اإىل اأن هناك اأربعة اأنواع من 
ال�شلل الدماغي بع�شها يوؤثر على الأطراف الأربعة، وغالًبا ما ت�شاحبها 
اإعاقة ذهنية، وهناك اأنواع اأخرى يكون فيها ال�شلل ن�شفي اأو يف الأطراف 
احلركة  تعوق  اإرادي���ة  ل  ح��رك��ات  حل��دوث  ي���وؤدي  وبع�شها  فقط،  ال�شفلية 
دون وجود اإعاقة ذهنية. ولتجنب تعري�ض الطفل لل�شلل الدماغي ين�شح 
احلمل  خ��ال  امل�شتمرة  الطبية  باملتابعة  احل�شني  ح�شن  عمرو  الدكتور 
لتفادي  التجهيزات  ب��اأح��دث  وجمهز  متخ�ش�ض  طبي  مكان  يف  وال���ولدة 
م�شببات حدوث ال�شلل. واأكد احل�شني اأن توافر الرعاية الطبية ب�شكل كاٍف 
كفيل باأن يقلل من حدوث ال�شلل الدماغي عند الأطفال. والدكتور عمرو 
ح�شن احل�شني هو ا�شت�شاري واأ�شتاذ م�شاعد املخ والأع�شاب بكلية طب ق�شر 
العيني بجامعة القاهرة، حا�شل على ماج�شتر ودكتوراه يف املخ والأع�شاب 

والطب النف�شي، وع�شو اجلمعية الأوروبية لأع�شاب الأطفال.

�ساى النعناع والتوت والليمون املثلج عالجات �سريعة للتهاب املفا�سل
 اأمل املفا�شل الروماتويدى واحد من اأكرث امل�شاكل املزعجة التى يواجهها 
وح�شب  املفا�شل  فى  �شديد  واأمل  وت��ورم  التهابات  عن  عبارة  وه��و  الكثر، 
م�شادة  خ�شائ�ض  لل�شاى  ف��اإن   everydayhealth موقع  ذك��ره  م��ا 
لالتهابات ميكن اأن تكون عاجا فعال لأمل املفا�شل الروماتويدى ، ومن 

اأكرث و�شفات ال�شاى املثلج التى تدخل فى عاجه :
له  ال��زجن��ب��ي��ل  اأن  امل���ع���روف  م��ن  امل��ث��ل��ج،  ب��ال��زجن��ب��ي��ل  ال��ن��ع��ن��اع  ���ش��اى   :1
ف��ع��ال فى  دورا  ل��ه  اأن  امل��ع��دة كما  ف��ى  الل��ت��ه��اب��ات  ل��ع��اج  خ�شائ�ض هائلة 
الدرا�شات  اأثبتت  اإذ  املزمنة،  الركبة  واأمل  املفا�شل  التهابات  من  التخل�ض 
اأن ا�شتخدام الزجنبيل ملدة 30 يوما يعمل على تخفيف الأمل الناجت عن 
التهابات املفا�شل، وذلك عن طريق و�شع 6 اأكواب من املياه املغلية فى وعاء 
كبر ثم اإ�شافة الزجنبيل والنعناع ونرتكه ليربد ثم و�شعه فى الثاجة 

قبل تناوله .
املثلج ،يحتوى على مواد م�شادة لاأك�شدة تعمل  التوت الأخ�شر  2:�شاى 
على تقليل اأمل املفا�شل والتورم الناجت عن التهابات املفا�شل الروماتويد 
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق، اإح�����ش��ار 6 اأك����واب م��ن امل���اء املغلى ث��م اإ���ش��اف��ة ال�شاى 

الأخ�شر وتركه ملدة 3 دقائق ، ثم اإ�شافة كوب من التوت املجمد .
مواد  على  ال�شاى  يحتوى  املثلج،  الأ���ش��ود  وال�شاى  الليمون  3:و�شفة 
املغلى على  امل��اء  اأك��واب من   4 م�شادة لالتهابات وذل��ك عن طريق و�شع 
اأكيا�ض ال�شاى  اإزالة  5 دقائق ثم  3 اإىل  اأكيا�ض ال�شاى ونرتكه ملدة  2 من 

وو�شع قطرات من ع�شر الليمون .

؟ الهواء  وزن  • ما 
كونه  من  الرغم  وعلى  تقريبا  ميل  مائة  فامتنا  فوق  الهواء  يرتفع   
يبدو لنا عدمي الوزن فاإنه ي�شغط على الأر�ض ككل الأج�شام ال�شلبة 

اإنه بوزن 10طن طول على كل ياردة مربعة من الأر�ض 
؟  اللون  زرقاء  ال�شماء  لنا  تبدو  • ملاذا 

اثناء النهار يت�شلل �شوء ال�شم�ض  لي�شل اىل عيوننا ل تتحرك ال�شم�ض 
الألوان  الأبي�ض هو يف احلقيقة جميع  الون  م�شتقيم  جميعها بخط 
)الوان قو�ض قزح( ممتزجة ينت�شر اللون الأزرق يف كافة اأرجاء الف�شاء 

لي�شل الينا من خمتلف زوايا الكون ولهذا تبدو لنا ال�شماء زرقاء.  
؟ اخُلّلب   الربق  هو  • ما 

ل يبدوا الربق اخللب على �شكل خط متعرج يخرتق ال�شماء كالرباق 
العادي اإنه وم�شه مفاجئة تعم الف�شاء ليختلف يف تكوينه عن الربق 
ال��ربق اخللب غر  الغيوم  ن��راه يخرتق  ب��رق  اإن��ه بكل ب�شاطة  العادي 

م�شحوب مبطر 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�شري  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�شع دقائق و لي�شت على مرة واحدة 

اإمنا على ثاث مراحل كل مرة ثاث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�شري  اجل�شم  �شرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �شاعة  البقاء  ي�شتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�شية  الكرة  على  حيوان  اأكرب  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�شافة850  على  غنائها  بوا�شطة  التخاطب  ت�شتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�شل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ض  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاعة   / كم   40 اإىل  �شرعته  ت�شل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�شل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�شوار  اأن  تعلم  • هل 
الأ�شبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�شياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 

ال�شاد�ض من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�شتجيب لاأ�شوات املفاجئة
الكبار ي�شيب  مما  اأقل  بن�شب  ولكن  اأي�شا  الأطفال  ي�شيب  ال�شقيقة  �شداع  اأن  تعلم  • هل 

الطيور امللونة
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فوائد الربوكلى
م��ع��ي��ن��ا ل ين�شب  ال��ربوك��ل��ى  ي��ع��ت��رب 
من الفيتامينات والعنا�شر الغذائية 
اآلية  اأن  اإل  الن�����ش��ان  ل�شحة  املهمة 
ت��ك��ن معلوم  ل��ل�����ش��راي��ني مل  ح��م��اي��ت��ه 
تو�شل  اأن  اىل  الآن  حتى  تفا�شيلها 
الربيطانيني  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  ف���ري���ق 
هذه  عن  النقاب  وك�شف  تف�شر  اإىل 
الألية. فقد تو�شل فريق من العلماء 
علمية  دلئ����ل  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
الربوكلى  اأحتواء  اإىل  ت�شر  جديدة 

تعزيز  على  تعمل  كيميائية  مركبات  على  الورقية  اخل�شراوات  من  وعدد 
ال�شرايني  حلماية  اجل�شم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف��ع 

ووقايتها من اجللطات امل�شببة لازمات القلبية.
املركب  اأن  التجارب  فئران  على  اأج��ري��ت  التى  الول��ي��ة  الأب��ح��اث  وك�شفت   
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�شولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�شرايني 

لوقايتها من ال�شابة باجللطات اخلطرة .
اخل�����ش��راوات خا�شة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�شر  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ش��رورة  املطالبة  ال�شيحات  ول��ت��دع��م  الن�����ش��ان  ل�شحة  البوركلى 

ال�شتهاك من اخل�شراوات املفيدة ل�شحة القلب.

اأن��ه��م تو�شلوا  وك��ن��دي��ون  اأم��ري��ك��ي��ون  اأك���د علماء 
ت�����ش��اع��د الإن���������ش����ان ع���ل���ى معاجلة  ق����د  ل��ن��ت��ائ��ج 

ا�شطرابات ما بعد ال�شدمة.
ال��ن��ا���ض يتعر�شون  ال��ع��دي��د م��ن  اأن  امل��ع��ل��وم  وم��ن 
حلوادث تت�شبب لهم مب�شاكل نف�شية معينة توؤرق 
امل�شاكل  وتلك  اأح��ي��ان��ا،  طويلة  ل��ف��رتات  حياتهم 
بتلك  املرتبطة  ال�شيئة  بالذكريات  يتعلق  اأغلبها 
حتى  ن�شيانها  عليهم  ي�شعب  وال��ت��ي  الأح�����داث 

بتناول الأدوية واملهدئات .
وح���ول ه���ذا امل��و���ش��وع ذك���ر اأط���ب���اء م��ن جامعتي 
مقال  يف  الكندية  وميكغل  الأمريكية  كولومبيا 
ن�شرته جملة ScienceAlert: "اأي �شخ�ض 
ميكن اأن يتذكر احل��وادث املوؤملة التي ح�شلت له 

يف املا�شي عند روؤيته �شيئا ما يحفز عمل ذاكرته، 
حلادث  لاإن�شان  يتعر�ض  قد  املثال  �شبيل  فعلى 
�شارع يحوي على �شندوق بريد  �شرقة م��روع يف 
الإن�شان  اأو لفتة معينة، ويف كل مرة يرى فيها 
الأ�شياء قد ينتابه �شعور مريب يحفز  مثل تلك 
ذك���ري���ات احلادثة،  ي�����ش��رتج��ع  وي��ج��ع��ل��ه  ذاك���رت���ه 
عمل  اآل��ي��ات  اأن  بينت  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  جميع 
ال����ذاك����رة ال��ط��وي��ل��ة الأم������د وال���ق�������ش���رة الأم����د 
ل  معقدة  ع�شبية  اآل��ي��ة  وف��ق  ببع�شها  مرتبطة 
ميكن التاأثر على عملها حتى با�شتخدام الأدوية 
قد  لنتائج  تو�شلنا  لكننا  ال��ط��ب��ي��ة،  وال��ع��ق��اق��ر 
واأو�شح العلماء اأنهم لدرا�شة  تبني عك�ض ذلك". 
اآليات عمل الذاكرة قاموا بتجارب خمربية على 

ق��ام��وا خالها  البحرية  ال��رخ��وي��ات  اأن����واع  اأح���د 
تلك  ع��ن��د  املختلفة  الع�شبية  اخل��اي��ا  بتحفيز 
ال���رخ���وي���ات واخ��ت��ب��ار امل�����واد ال��ت��ي ت���وؤث���ر عليها، 
وت��ب��ني اأن ه��ن��اك ن��وع��ني م���ن ال��ربوت��ي��ن��ات هي 
عمل  على  توؤثر  النمطي  وغر  النمطي  الكيناز 
تلك  م��ن  ن��وع  على  وال��ت��اأث��ر  الع�شبية،  امل�شابك 
الربوتينات قد يوؤدي للتاأثر على عمل الذاكرة 
الطويلة الأمد اأو الق�شرة الأمد، وبالتايل على 
اأنه لو  اآلية تذكر الأحداث املا�شية. واأ�شاروا اإىل 
اإنتاج عقاقر ت�شتهدف عمل تلك  ا�شتطاع العلم 
م�شاعدة  م�شتقبا  امل��م��ك��ن  ف��م��ن  ال��ربوت��ي��ن��ات، 
ذكرياته  م��ن  التخل�ض  على  النا�ض  م��ن  الكثر 

ال�شيئة عن طريق الأدوية.

طريقة مبتكرة ملحو الذكريات ال�سيئة

عار�شة اأزياء تعر�ض زيا من ت�شميم جورج حبيقة �شمن جمموعة خريف و�شتاء 2017 يف باري�ض )ا ف ب(

غ�شب الطبيعة على الغابة اجلميلة لن ال�شجاركانت ترف�ض ان يقف عليها الغراب والطيور ترف�ض ان 
ت�شادق الغراب حتى النهر رف�ض ان ي�شرب منه الغراب فبكى الغراب كثرا وقال ما ذنبي ان يكون لوين ا�شود 
و�شكلي لي�ض جميا ما ذنبي وبكى كثرا وعا�ض حزينا وحيدا لكن احدا مل يعره اي اهتمام.. دعت امه ان 
ي�شبح اجلميع مثله بلون ا�شود حتي ي�شفيه اهلل مما هو فيه من حزن ويف ال�شباح ا�شتيقظت الطيور لتجد 
نف�شها فقدت الوانها اجلميلة وا�شبحت �شوداء فقط ووجدت ال�شجار نف�شها عاجزة عن احلركة وجتمدت 
وا�شبحت كاحلجارة توقف مياه النهر عن اجلريان و�شارت مثل الزجاج فانده�ض اجلميع و�شرخت احدى 
�شارت جميع  لقد  والن  اغ�شبتموها  لقد  الطبيعة  انه غ�شب  العجوز  فقالت  ماذا حدث  وقالت  ال�شجار 
ان ترف�ض من يقف  ان ي�شربها ول ت�شتطيع ال�شجار  الزجاج ل ي�شتطيع احد  واملياه مثل  �شوداء  الطيور 
عليها فاح�ض اجلميع بندمهم وقالوا �شحيح كنا نعرف الغراب بلونه فكان مميزا وع�شفور الكناري لونه 
املطوقة والرمادية احلنون والع�شافر كلها  ا�شود فاين  ا�شبح كله  اخ�شر وطائر احلناء بطوقه واحلمام 
اختلطت ..كم نحن ا�شفون ليت النهر يجري فنحن عط�شى �شنموت كم نحن ا�شفون ،ول ن�شتطيع احلركة 
فمن �شيحرك الهواء ياليتنا ما اغ�شبنا الطبيعة وبات كل �شئ يبكي ندما فم�شحت دموعهم قلب الطبيعة 

وقالت لقد �شاحمتكم لقد �شاحمتكم ومنذ ذلك الوقت واجلميع ا�شدقاء حتى الغراب .


