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عالج يحمي من �سرطان الثدي بـ1.5 دوالر

لل�شخ�ص  �شهرياً  دوالر   1.5 ُيكلف  حبوب  �شكل  على  دواء  اأن  تبني 
الواحد ُيكن اأن يخف�ص احتماالت اإ�شابة املراأة مبر�ص ال�شرطان يف 
الثدي بن�شبة تزيد عن %50، اأي اأنه يخف�ص احتماالت االإ�شابة اإىل 
اإنقاذ حياة ماليني ال�شيدات وجتنيبهن �شر  الن�شف، وقد يوؤدي اإىل 

االإ�شابة بهذا املر�ص.
فيه  اأو���ش��ت  مفاجئاً  ن��داء  بريطانيا  يف  ال�شحية  ال�شلطات  واأطلقت 
اأعمارهن  م��ن  ف��وق اخلم�شني  ه��ن  ال�شيدات مم��ن  ب��اإع��ط��اء  االأط��ب��اء 
�شكل  على  ُيعطى  رخي�ص  طبي  ع��ق��ار  وه��و  االأن���ا����ش���روزول،  ح��ب��وب 
منه  واح��دة  حبة  اإن  الربيطانية  ال�شحية  ال�شلطات  وتقول  حبوب، 
اأن تكلفته لل�شيدة الواحدة ال تزيد  اأي  4 بن�شات فقط،  ُتكلف  يومياً 

عن دوالر ون�شف �شهرياً فقط.
اإىل  االأطباء   )NHS( ال�شحية يف بريطانيا ال�شلطات  كذلك دعت 
العمر  اللواتي جتاوزن اخلم�شني من  لل�شيدات  اإعطاء هذه احلبوب 
ممن هن م�شنفات على اأنهن اأكرث عر�شة لالإ�شابة مبر�ص �شرطان 
يف  وعددهن  باملر�ص،  لالإ�شابة  متو�شطة  خطورة  لديهن  اأو  الثدي، 

بريطانيا وحدها اأكرث من 600 األف �شيدة.
وجاءت التو�شية بعد اأن اأظهرت الدرا�شات اأن تعاطي حبة اأنا�شروزول 
واحدة يومياً ملدة خم�ص �شنوات يوؤدي اإىل خف�ص احتماالت االإ�شابة 
ال�شلطات  دع��ا  م��ا  وه��و   ،53% بن�شبة  امل���راأة  ل��دى  ال��ث��دي  ب�شرطان 
املخت�شة يف بريطانيا اإىل القول اإن هذه احلبوب رخي�شة الثمن قد 
توؤدي اإىل احلفاظ على حياة 39 األف �شيدة ممن هن فوق اخلم�شني 

من العمر، وجتنبهن �شر االإ�شابة بهذا املر�ص القاتل.

تطوير جهاز لعالج ق�سور وظائف القلب
جنح علماء اأمريكيون فى تطوير جهاز جتريبي واعد ي�شد الفجوة فى 

عالجات ع�شلة القلب، وذلك وفقا لنتائج جتارب �شريرية جديدة.
وقال الباحث الدكتور ديفيد كاي يف جامعة ملبورن االأ�شرالية، اإن 
"كورفيا"،  ا�شم  عليه  اأطلق  وال��ذى  االأذيني"،  جهاز  "حتويلة  جهاز 
الفا�شل  الن�شيج  8 ملليمر فى ج��دار  يعتمد على فتح ثقب بطول 

بني اأذيني القلب فى خطوة لعالج ق�شور وظائف القلب.
واأفاد الفريق البحثي، يف االجتماع ال�شنوي جلمعية القلب االأمريكية 
لزرع  خ�شعوا  مري�شا   64 ب���اأن  االأم��ري��ك��ي��ة،  ن��ي��واأورل��ي��ن��ز  مدينة  يف 
وبعد عام  للدم،  القلب  اآلية �شخ  لتح�شني  التجريبي كورفيا  اجلهاز 
حت�شنا  املر�شى  قلوب  وظ��ائ��ف  �شهدت  ال���زرع،  لعملية  اخل�شوع  م��ن 
ملمو�شا يف �شخ القلب للدم، ف�شال عن حتمل املزيد من اأعباء العمل 
اأمان اجلهاز اجلديد  الباحثون على  اأطول. و�شدد  وممار�شته لفرة 
مع وجود معدل اأثار جانبية معقولة، وفقا لتجرب ع�شوائية اأجريت 
بق�شور  يتعلق  فيما  اأن��ه  الباحثون  واأو���ش��ح  امل��ر���ش��ى.  م��ن  ع��دد  على 
وظائف القلب يوؤدي ت�شلب هذه الع�شلة الهامة يف اإعاقة تدفق الدم 

اإىل الغرف ال�شفلى )البطينني( من القلب.

ما عالقة الدوام الليلي ب�سرطان الثدي؟
اإذا كنت ممن ي�شطررن للعمل بدوام ليلي، فال داعي للقلق من خطر 
اأثبتت درا�شة حديثة اأجريت ا�شتنادا  االإ�شابة ب�شرطان الثدي، حيث 
على البيانات ال�شحية ل� 1.4 مليون �شيدة يف 10 درا�شات �شابقة اأن 
ذلك لي�ص �شحيحاً، واأن العمل لياًل لي�ص له اأي تاأثري على االإ�شابة 

بهذا النوع من االأورام.
وتاأتي نتائج الدرا�شة والتي اأجريت يف جامعة اأوك�شفورد الربيطانية، 
عام  اأث��ري  مل��ا  خمالفة  لل�شرطان"،  الوطني  "املعهد  جملة  ون�شرتها 
 )IARC( ال�شرطان  لبحوث  الدولية  الوكالة  قبل  من   2007
للج�شم  البيولوجية  ال�شاعة  يعطل  الليلي  ال���دوام  اأن  اأك���دت  وال��ت��ي 

م�شبباً ال�شرطان.
وف�شاًل عن درا�شة بيانات 800 األف �شيدة، جمعت الدرا�شة احلديثة 
ن��ت��ائ��ج ج��دي��دة ل�3 درا����ش���ات واع��ت��م��دت اأي�����ش��اً ع��ل��ى م��راج��ع��ة بيانات 
ال�شويد  ال�شني،  املتحدة،  ال��والي��ات  من  بالفعل  ن�شرت  درا���ش��ات   7
اأن فرات العمل الليلي ال دخل  وهولندا. واأظهرت النتائج النهائية 
لها بزيادة خطر االإ�شابة ب�شرطان الثدي، موؤكدة اأنه حتى لو بلغت 
عدد �شنوات العمل يف نوبات ليلية 30 عاماً متوا�شلة لن يوؤدي ذلك 

اإىل زيادة خماطر االإ�شابة بهذا النوع من االأورام ال�شرطانية.

الثالثاء   23   مايو    2017  م   -   العـدد  12027  
Tuesday  23   May   2017  -  Issue No   12027

نا�سا تعتزم القيام بعملية �سري طارئة 
يف الف�ساء خارج املحطة الدولية 

قالت اإدارة الطريان والف�شاء االأمريكية )نا�شا( اإن رائدي ف�شاء �شيغادران 
يف  ط��ارئ��ة  �شري  بعملية  للقيام  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ال��دول��ي��ة  الف�شاء  حمطة 
يف  يتحكمان  ج��ه��ازي��ن  ب��ني  م��ن  معطل  كمبيوتر  ج��ه��از  لتغيري  ال��ف�����ش��اء 

االأنظمة االأمريكية الرئي�شية خارج املحطة الف�شائية.
وتعطل هذا اجلهاز االأ�شا�شي يوم ال�شبت تاركا املحطة التي بلغت تكلفتها 
�شبكة  اإىل  االأوام��ر  لنقل  احتياطي  نظام  على  تعتمد  دوالر  مليار   100

الطاقة ال�شم�شية وحلقات التربيد ومعدات اأخرى.
وقالت نا�شا يف بيان اإن طاقم املحطة احلايل املوؤلف من خم�شة اأفراد من 

الواليات املتحدة ورو�شيا وفرن�شا مل يواجه مطلقا اأي خطر.
وقالت نا�شا اإن قائدة املحطة بيجي ويت�شون ومهند�ص الطريان جاك في�شر 

�شيت�شاركان ال�شري املتوقع اأن ي�شتمر ملدة �شاعتني.
وقال دان هوت املتحدث با�شم نا�شا اإن ويت�شون جمعت واختربت �شندوقا 
ب��دال من اجلهاز  االأح��د لركيبه  ي��وم  �شابق  وق��ت  احتياطيا يف  اإلكرونيا 

املعطل الذي مت تركيبه خالل عملية �شري جرت يف 30 مار�ص اآذار.
وكانت اآخر عملية �شري طارئة يف الف�شاء قامت بها نا�شا يف دي�شمرب كانون 
الإ�شالح  املحطة  اأمريكيان  ف�شاء  رائ��دا  غ��ادر  عندما   2015 ع��ام  االأول 

عطل يف ذراع اآلية.
وتعمل حمطة الف�شاء الدولية التي يتناوب عليها اأطقم من رواد الف�شاء 
وعلوم  البيولوجيا  جم��ال  يف  للتجارب  اأبحاث  كمخترب   2000 ع��ام  منذ 
وا�شت�شعار  الفلكية  االأر���ش��اد  اإىل  باالإ�شافة  والفيزياء  امل��ادة  وعلوم  احلياة 

االأر�ص عن بعد.

االزدحام املروري 
يعر�ض االأطفال للربو

ك�شفت درا�شة اأمريكية حديثة اأن االأطفال 
املناطق  ق���رب  امل���دن  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن 
مهددون  العالية  امل��روري��ة  الكثافة  ذات 
باأمرا�ص الربو. واأجرى  بخطر االإ�شابة 
يف  االأطفال  مب�شت�شفى  باحثون  الدرا�شة 
باحثني  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  بيت�شربغ  م��دي��ن��ة 
نتائجها  ون�شروا  بورتوريكو،  جامعة  يف 
العلمية.  األ��ريج��ي  بيدياتريك  دوري��ة  يف 
واأجرى فريق البحث درا�شته على 577 
طفال يعي�شون يف مدينة بورتوريكو على 
م�شافة قريبة من الطرق الرئي�شية ذات 
الكثافة املرورية العالية. ووجد الباحثون 
اأن تلوث الهواء الناجت عن عوادم ال�شيارات 
بالربو،  االأط��ف��ال  اإ�شابة  بتفاقم  ارت��ب��ط 
يعانون من  الذين  االأطفال  خا�شة لدى 
اأو من لديهم عوامل  �شابقة،  ربو  اأزم��ات 
للح�شا�شية  امل��ث��رية  امل���واد  لبع�ص  وراث��ي��ة 
و�شنفت  ال�������ش���ي���ارات.  وع������وادم  ك��ال��غ��ب��ار 
الهواء  ت��ل��وث  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  منظمة 
البيئية  املخاطر  "اأكرب  باأنه  املنزل  خارج 
عن  م�����ش��وؤول  واأن����ه  بال�شحة"،  امل��ح��دق��ة 
األف حالة  وفاة ثالثة ماليني و�شبعمئة 

يف جميع اأنحاء العامل يف 2012 فقط.

وثائق م�سربة من في�سبوك تك�سف 
اأنواع املحتوى الذي تبيحه ال�سركة 
ن���ق���ل���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ج������اردي������ان عن 
في�شبوك  ل�شركة  داخلية  اإر�شادات 
م�شربة  وث��ائ��ق  اأن  عليها  اأط��ل��ع��ت 
تتعامل  من في�شبوك تك�شف كيف 
���ش��رك��ة ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي مع 
الكراهية  خ���ط���اب  م��ث��ل  ق�����ش��اي��ا 
واالإره����اب وامل����واد االإب��اح��ي��ة واأذى 

النف�ص على موقعها.
حتديات  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
جديدة مثل ن�شر املحتوى االإباحي 
�شغوطا  �شكلت  االن��ت��ق��ام  ب��غ��ر���ص 
كثريا  ال��ذي��ن  امل��وق��ع  م�شريف  على 
ث���وان فح�شب  ل��ه��م ع�شر  ت��ت��اح  م��ا 

التخاذ قرار. 
�شركة  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
اأكرث  تراجع  االجتماعي  التوا�شل 
من 6.5 مليون بالغ عن ح�شابات 

رمبا تكون مزيفة كل اأ�شبوع.
وي�����������ش�����اور ال����ق����ل����ق ال����ع����دي����د من 
ب�شاأن  ال�شركة  يف  املحتوى  م�شريف 
ع���دم ات�����ش��اق وغ���راب���ة ب��ع�����ص هذه 
اإن  ال�شحيفة  وت��ق��ول  ال�شيا�شات. 
املحتوى  ب�شاأن  ال�شركة  �شيا�شات 
اجلن�شي يقال اإنها من بني االأعقد 

واالأكرث اإثارة للحرية.
ومل تدل في�شبوك بتعقيب حمدد 
ب�����ش��اأن ال��ت��ق��ري��ر ل��ك��ن��ه��ا ق��ال��ت اإن 

االأمان هو �شغلها ال�شاغل.
مديرة  ب��ي��ك��ي��ت  م��ون��ي��ك��ا  وق����ال����ت 
يف  لفي�شبوك  ال��دول��ي��ة  ال�شيا�شة 
بيان "احلفاظ على �شالمة النا�ص 
على في�شبوك هو اأهم ما نقوم به. 
في�شبوك  ل��ي��ك��ون  ج��اه��دي��ن  نعمل 
مع  امل�شتطاع  بقدر  اآم��ن��ة  م�شاحة 
اإتاحة حرية التعبري. هذا يتطلب 
اأ�شئلة  يف  ال���ت���ف���ك���ري  م����ن  ك���ث���ريا 
�شعبة  ت��ك��ون  م��ا  وك��ث��ريا  مف�شلة 
هو  ال�شحيحة  االإج���اب���ة  وت��وف��ري 

اأمر نتعامل معه بجدية بالغة".
ت�شتخدم  اأن���ه���ا  ال�����ش��رك��ة  واأك������دت 
املحتوى  الع�����را������ص  ب���رن���اجم���ا 
ال�شادم قبل اأن ين�شر على موقعها 

لكنه ال يزال يف مراحله االأوىل.
اأن  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأ��������ش�������ارت 
كتيبات  تت�شمن  امل�شربة  الوثائق 
بيانات  ت��دري��ب داخ��ل��ي��ة وج�����داول 

وخمططات.
و����ش���رب���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة م��ث��ال على 
للنا�ص  ت�شمح  لفي�شبوك  �شيا�شة 
ب��ال��ب��ث امل��ب��ا���ش��ر مل��ح��اوالت��ه��م اإي���ذاء 
اأنف�شهم الأنها ال تريد فر�ص رقابة 
على االأ�شخا�ص الذين يعانون من 

املحن اأو معاقبتهم .
من  ط��ل��ب  اأن���ه  ال�شحيفة  وذك����رت 
م�شريف في�شبوك يف االآونة االأخرية 
ت�شعيد االأمر اإىل املدراء الكبار اإذا 
مب�شل�شل  يتعلق  حمتوى  اأي  ن�شر 
تنتجه  ال��ذي  واي"  ريزونز   13"
�شركة نتفليك�ص وتدور ق�شته حول 
الثانوية  املدر�شة  انتحار طالبة يف 

ب�شبب املخاوف من التقليد.

قلة النوم جتعلك غري حمبوب...العيون املنتفخة والوجه ال�ساحب

ال�شاحب  وال��وج��ه  املنتفخة  العيون 
التي  التقليدية  الأعرا�ض  من 

مل  ليلة  بعد  علينا  تظهر 
�شاعات  على  فيها  نح�شل 
درا�شة  لكن  ك��اف��ي��ة،  ن��وم 

ح��دي��ث��ة رب��ط��ت ق��ل��ة ال��ن��وم 
ب��اجل��اذب��ي��ة ورغ��ب��ة ال��ن��ا���ض يف 
القرتاب والتعامل مع �شخ�ض ما.

االأم��ر رمبا  ه��ذا  يبدو يف مظهر جيد.  ينام قليال ال  من 
يعرفه معظم النا�ص بخربتهم اخلا�شة. لكن نق�ص النوم 
له "اأعرا�ص جانبية" اأخرى خمتلفة متاما، حيث ك�شفت 
درا�شة حديثة اأن النا�ص ال يف�شلون التعامل مع االأ�شخا�ص 
الذين يبدو عليهم اأنهم مل ياأخذوا ق�شطا كافيا من النوم. 
الربيطانية،  امللكية  �شاين�ص" للجمعية  "اأوبن  دوري��ة  ويف 
رجح باحثون اأن �شبب جتنب هوؤالء االأ�شخا�ص للناع�شني 
اأنف�شهم من  ال��رغ��ب��ة يف ح��م��اي��ة  ���ش��ع��وري��ة ه��و  ب�����ش��ورة ال 

االإ�شابة باأمرا�ص معدية على �شبيل املثال.
وك������ان ال���ب���اح���ث���ون ب���ق���ي���ادة ت��ي��ن��ا ����ش���ون���دل���ني م����ن معهد 
اأثبتوا  �شتوكهومل  ال�شويدية  العا�شمة  يف  كارلولين�شكا 
قبل ب�شع �شنوات اأن االأ�شخا�ص الذين يظلون م�شتيقظني 
ُينظر  نوم ق�شرية  ليلة  �شاعة( عقب  لفرة طويلة )31 
وجمهدون.  اأ�شحاء  وغري  جذابني  غري  اأنهم  على  اإليهم 
ويف درا�شتهم احلديثة اأراد الباحثون معرفة اإىل اأي مدى 
يوؤثر نق�ص النوم على التفاعل اخلارجي لالأفراد. وطلب 
ال��ب��اح��ث��ون م��ن 25 ف���ردا م��ن االأ���ش��ح��اء ال��ق��دوم جلل�شة 
ثماين  مل���دة  خاللهما  ن��ام��وا  ليلتني  ع��ق��ب  م���رة  ت�شوير 
ملدة  خاللهما  ناموا  متتاليتني  ليلتني  بعد  وم��رة  �شاعات 

اأربع �شاعات فقط.
واأو�شح الباحثون اأن هذا النق�ص اجلزئي يف النوم معتاد 
يف احلياة اليومية اأكرث من احلرمان التام من النوم. وبعد 
تعبريات  تقييم  �شخ�شا   122 من  الباحثون  طلب  ذل��ك 
وجه اأفراد العينة يف ال�شور وذلك من خالل ذكرهم اإىل 

العينة جذابني واأ�شحاء وجديرين  اأفراد  اأي مدى يرون 
بالثقة، وما اإذا كانوا يرغبون يف ق�شاء وقت معهم. وتبني 
من خالل التقييم اأن االأ�شخا�ص الذين مل ياأخذوا ق�شطا 
كافيا من النوم مل يكونوا حمبوبني، حيث رغب املقّيمون 
بعينة  مقارنة  معهم  وا�شحة  ب�شورة  اأق��ل  وق��ت  ق�شاء  يف 
االأفراد الذين اأخذوا ق�شطا كافيا من النوم. كما مت تقييم 
االأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ب���دا ع��ل��ى م��الحم��ه��م االإن���ه���اك جراء 
النعا�ص  ويغلب  و�شحة  جاذبية  اأق��ل  اأنهم  على  النوم  قلة 

عليهم.

تاأثري على احلياة الجتماعية
يتعلق  فيما  التقييم  يف  ف���وارق  اأي  ال��ب��اح��ث��ون  يجد  ومل 
الرغبة  اأن نق�ص  العلماء  بالثقة. ويرجح  فقط باجلدارة 
من  املنهكني  االأ���ش��خ��ا���ص  ل���دى  املجتمعي  االن���خ���راط  يف 
النف�ص، حيث من  نوعا من حماية  يكون  النوم رمبا  قلة 
للحوادث،  التعر�ص  خطر  من  يزيد  االإنهاك  اأن  املعروف 
كما اأن هناك اأمرا�شا ترتبط كثريا بنق�ص النوم اأو بوادره. 
يكون  اأن  املمكن  م��ن  االن��ع��زال  ف���اإن  ال��ب��اح��ث��ني،  وبح�شب 
لكائن  بالن�شبة  وخيمة  عواقب  وله  للغاية  �شعوريا  موؤملا 
اجتماعي مثل االإن�شان. وذكر الباحثون اأنه ال يزال هناك 
اإىل  ي��وؤدي فعال  اإذا كان نق�ص النوم  اإىل درا�شة ما  حاجة 

تهمي�ص االأ�شخا�ص املنهكني يف احلياة اليومية.
امل��ن��ه��ك��ني اأن��ف�����ش��ه��م ال وي��رج��ح ال��ب��اح��ث��ون اأن 

املجتمعي يولون قيمة كبرية  لالنخراط 
ب�����������ش�����ب�����ب رغ����ب����ت����ه����م 
ال����ن����وم  يف  امل����ن����ح���������ش����رة 
واحل�������ش���ول ع���ل���ى ق�����ش��ط من 
�شركة  اأجرته  بحث  وكان  الراحة. 
اإيه  "دي  االأمل��ان��ي��ة  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني 
تنت�شر  اأي مدى  اإىل  كيه" اأظهر موؤخرا 
ا�شطرابات النوم بني االأملان، حيث ذكر 80% 
اأنهم  اال���ش��ت��ط��الع  �شملهم  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
بعنوان  البحث  واأ���ش��ار  ال��ن��وم.  م�شكالت  م��ن  يعانون 
بها" اإىل  م�شتهان  م�شكلة   - النوم  قلة  تعاين  "اأملانيا 
وعدم  ب��االإن��ه��اك  ال�شعور  يف  تتمثل  ذل��ك  ع��واق��ب  اأن 

املوظفني،  اأي��ام غياب  وارتفاع عدد  العمل  الركيز خالل 
باالإ�شافة اإىل تزايد خطورة �شوء ا�شتخدام االأدوية. جتدر 
االإ�شارة اإىل اأن اأ�شرار نق�ص النوم املتوا�شل على ال�شحة 
معروفة على نحو كاف، حيث اأظهرت درا�شات متنوعة اأنه 
يزيد خطورة االإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شكتة الدماغية 

وال�شكري.

جتنب و�شع كاأ�ض ماء بالقرب منك اأثناء النوم!
اأثناء  ال�شرير  املاء جنب  الكثريون و�شع كوب من  يف�شل 
النوم ل�شربه عند ال�شعور بالعط�ص. بيد اأن هذا االأمر قد 

ي�شر بال�شحة كما يو�شح خرباء يف جمال الطب.
اأ�شارت درا�شة اأمريكية حديثة اإىل اأن و�شع كاأ�ص من املاء 
ي�شبب  ق��د  ال��ن��وم  اإىل  اخل��ل��ود  قبل  ال�شرير  بجانب  ليال 
الذباب  بي�ص  و  البكترييا  ب�شبب  وذل��ك  �شحية  اأ���ش��رارا 
ال���ذي ق��د ي��دخ��ل ل��ل��ك��اأ���ص، ح�شب م��ا ذك��ر ال��دك��ت��ور مارك 
ليفي من مركز مري�شي ميديكال يف والية ما�شات�شو�شت�ص 

االأمريكية.
"ريدر  العلمية  املجلة  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  لهذه  ووفقا 
ديقا�شت"، فاإن املاء يجلب الغبار و اجل�شيمات ال�شغرية و 
الذباب، ويف اأ�شواأ احلاالت اأي�شا بي�شها. وال يقت�شر ذلك  
على الكاأ�ص املفتوح فقط، بل ي�شمل  اأي�شا املاء املوجود يف 
اللذان  العرق  و  اللعاب  ذلك من خالل  ويتم  الزجاجات. 
ينت�شران يف الزجاجة عرب ال�شفتني، ح�شب ما ذكر موقع 

"فوك�ص" االأملاين.
مرة  كاملة  الزجاجة  ب�شرب  ليفي   الدكتور  ين�شح  لهذا 
املرء  النقي يف كل مرة ي�شعر فيها  باملاء  اأو ملوؤها  واح��دة 
بالعط�ص. من جهة اأخرى اأ�شار اخلبري االأمريكي اإىل اأن 
االأمر يكن اأن ي�شكل خطورة اإذا كانت البكترييا اأو اللعاب 
ل�شخ�ص اآخر، ما يعني اأن تقا�شم زجاجة املاء مع �شخ�ص 
ال�شخ�ص  اإذا كان هذا  ما  اأم��را حمبذا، خا�شة  لي�ص  اآخ��ر 

يعاين من مر�ص ما.
م��ن زجاجات  امل���اء  ���ش��رب  ت��ف��ادي  ب�����ش��رورة  ليفي  وين�شح 
الأن  ال�شم�ص،  اأ�شعة  حتت  طويلة  ف��رة  بقيت  بال�شتيكية 
اإىل ذوب��ان البال�شتيك و انت�شار ج�شيمات  ُي��وؤدي  ذلك قد 

كيميائية �شغرية وم�شرة يف املاء.

ما تفعله هذه الفاكهة ال 
يخطر ببالكم!

اأن  االأم��ريك��ي��ة  تك�شا�ص  جامعة  م��ن  علماء  اأك���د 
تناول ثمار املانغو ي�شاعد يف الوقاية من �شرطان 

الثدي عند الن�شاء.
يف  انت�شارا  الفاكهة  اأك��رث  م��ن  املانغو  ثمار  تعّد 
م��ا جعل  ال��ع��امل،  م��ن  امل��داري��ة  واملناطق  البلدان 
ع��ل��ى �شحة  واآث���اره���ا  مكوناتها  ي��ول��ون  ال��ع��ل��م��اء 
االأبحاث  اآخ����ر  ويف  ك���ب���ريا.  اه��ت��م��ام��ا  االإن�������ش���ان 
"خالل  اأم��ريك��ي��ون:  ع��ل��م��اء  ق���ال  مكوناتها  ع��ن 
بال�شرطان،  امل�شابني  اآالف  �شملت  التي  اأبحاثنا 
للمر�شى  ال�شحية  احلالة  خاللها  تابعنا  والتي 
االأخرية،  ال�شنوات  م��دى  على  غذائهم  وطبيعة 
ما  اأو  )البوليفينوالت  اأن  تثبت  لنتائج  تو�شلنا 
يف  ب��وف��رة  امل��وج��ودة  الفينول(  مبتعددات  ت�شمى 
انت�شار  وتقليل  الوقاية  على  ق��ادرة  املانغو،  ثمار 
اأورام الغدد احلليبية يف الثدي عند الن�شاء، كما 

�شرطان  حم��ارب��ة  على  ق���درة  لها  امل���واد  تلك  اأن 
القولون".

والتي  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��والت  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����ش���ار 
تعترب مركبات ع�شوية عطرية ذات من�شاأ نباتي، 
وامل��وج��ودة يف ث��م��ار امل��ان��غ��و، ق���ادرة على حماربة 
الذي  االأم��ر  دون غريها،  امل�شابة فقط  اخلاليا 
بالن�شبة  مت��ام��ا  اآم��ن��ا  املانغو  ث��م��ار  ت��ن��اول  يجعل 
ل���الأ����ش���ح���اء، وف�����ش��ال ع���ن ذل�����ك، ف���اإن���ه���ا غنية 
فائدة  ذات  تعترب  التي  والفيتامينات  باالألياف 

كبرية لالإن�شان.
من  االأوىل  ل��ي�����ش��ت  ال���درا����ش���ة  ت��ل��ك  اأن  ي���ذك���ر 
فالكثري  املانغو،  فوائد  عن  تتحدث  التي  نوعها 
الغنية  الفاكهة  ت��ن��اول  اأن  اأث��ب��ت��ت  ال��ب��ح��وث  م��ن 
والبوليفينوالت  لالأك�شدة  امل�شادة  باالأحما�ص 

ت�شاعد على الوقاية من االأورام اخلبيثة.
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�ش�ؤون حملية

ت�شمن 23 عر�شًا م�شرحيًا

حفل ختام مهرجان امل�سرح وم�سرحيات املناهج مبدار�ض العني
•• العني – الفجر

ت�صوير – حممد معني

اأق��ي��م��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال��ع��ر���ص امل�����ش��رح��ي العام 
الدرا�شي  للعام  العا�شرة  ال���دورة  املناهج  وم�شرحيات 
مب�����ش��رح م��در���ش��ة ال��ط��م��وح مب�����ش��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 
املراحل  جميع  ف��ى  التعليمى  ال��ع��ني  مكتب  م��دار���ص 
ال��درا���ش��ي��ة مب�����ش��رح��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ب��ني ال��ع��ر���ص العام 
وم�شرحيات �شامتة وم�شرحيات مو�شيقية ا�شتعرا�شية 

وم�شرحيات التمثيل ال�شامت البانتومايم .
ومدر�شة  ال�شارية  مدر�شة  الفعاليات  ه��ذه  يف  �شاركت 
ومدر�شة  العهد  وم��در���ش��ة  الطموح  وم��در���ش��ة  ال��الآل��ئ 
اخلزنة  وم��در���ش��ة  حممد  بنت  ح�شة  وم��در���ش��ة  ن��اه��ل 
ومدر�شة املريجب ومدر�شة الراقية ومدر�شة الر�شالة 
ومدر�شة  الرفعة  ومدر�شة  اي��ن  ام  ومدر�شة  امل��ب��ادئ 
حممد  ومدر�شة  الر�شالة  ومدر�شة  كلثوم  وام  الفوعة 
23 عر�شا  امل��ق��دم��ة  ال��ع��رو���ص  ب��ن خ��ال��د وبلغت ع��دد 

م�شرحيا.
احمد  �شيد  حممد  من  مكونة  جلنة  من  حتكيمها  مت 
رئي�شا  باملنطقة  امل��در���ش��ى  امل�����ش��رح  م�����ش��رف  م�شطفى 
م�شوؤول  العظيم  عبد  كمال  حمدى  من  كل  وع�شوية 
جودة تطوير مادة الربية الفنية و يا�شر كمال  و فهد 

موافى والرا اخل�شاونة
فعاليات  الطموح  مدر�شة  م�شرح  على  اقيم  وق��د  ه��ذا 
وفاء  بكلمة  ب���داأ  وال���ذى  للمهرجان  اخلتامى  احل��ف��ل 
للمهرجان  الراعية  الطموح  مدر�شة  مديرة  العامرى 
امل�شرح  مل�شرف  عربت من خاللها عن عميق تقديرها 
ع��ل��ى ج��ه��وده ومثابرته  اح��م��د  �شيد  امل��در���ش��ى حم��م��د 
الجن����اح امل���ه���رج���ان ف���ى دورت�����ه ال��ع��ا���ش��رة ك��م��ا �شكرت 
بادارتها  ممثلة  املهرجان  فى  امل�شاركة  املدار�ص  جميع 
ومعلماتها وطالبهاكما القى حممد �شيد احمد كلمة 
ا�شاد فيها بدور مدر�شة الطموح لرعايتها للمهرجان 
لتبدا بعد ذلك العرو�ص الفائزة فى املهرجان بعر�ص 
مل��در���ش��ة ال����الىلء ب��ع��ن��وان االم وال����ذى ج���اء ف��ى قالب 

كوميدى خفيف يحكى عن ثالثة �شقيقات م�شاغبات 
يقمن باثارة املتاعب وال�شخرية من اخلادمة فى املنزل 
وبعد �شل�شلة من املواقف وبدعم من �شقيقتهن ون�شائح 
لالم  اعتذارهن  ويقدمن  ال�شواب  اىل  يعدن  االم  من 
واخلادمة لتختم امل�شرحية باغنية بعنوان اهلل اعطانا 
الثانى  العر�ص  وجاء  وحركى   مو�شيقى  وبا�شتعرا�ص 
وه���و ال��ف��ائ��ز ك��اف�����ش��ل ع��ر���ص ع��ل��ى م�����ش��ت��وى مدار�ص 
امل��ن��ط��ق��ة م��ق��دم م��ن م��در���ش��ة ام ك��ل��ث��وم وح��م��ل عنوان 
امل�شرحي  الكاتب  تاليف  من  م�شرحية  وه��ى  �شقراط 
املربوعى  الربيعى واخ��راج موزة  ال��رزاق  العراقي عبد 
تناول حماكمة �شقراط ال�شهرية والتى انتهت بتجرعة 
املدر�شة  طالبات  كيدية...قدمت  حماكمة  بعد  لل�شم 
واللغوى  ال�شوتى  ل��الأداء  باإجادة  ملفتا  م�شرحيا  اداء 
مو�شيقى  من  خمتارة  ملقطوعات  مو�شيقة  خلفية  مع 
فيلم  زوربا وبديكور ب�شيط وموحى ت�شكل من اعمدة 
متثل املعابد اليونانية القدية اجادت الطالبة ا�شواق 

فى دور الفيل�شوف �شقراط.
ب��ع��ن��وان حكايات  االجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ع��ر���ص  ق��دم  كما 

من ال�شرق والغرب من تاليف واخ��راج �شكرية ح�شني 
من مدر�شة ام كلثوم متثلت فكرة العر�ص  فى م�شهد 
له  ت�شرد  ان  ���ش��ه��رزاد  م��ن  يطلب  ل�شهريار  افتتاحى 
الكاتب  هو  يدخل �شيف  االث��ن��اء  ه��ذه  وف��ى  احلكايات 
االجنليزى ال�شهري �شك�شبري ويقدم تعريف ب�شخ�شيات 
�شخ�شيات  �شهرزاد  تقدم  رائ��ع  تبادل  وفى  م�شرحياته 
من الراث العربى و�شك�شبري يقدم �شخ�شيات غربية 
... فعندما يقدم �شك�شبري �شخ�شية هاملت تقوم طالبة 
باداء م�شهد اكون او ال اكون ثم تقدم طالبة �شخ�شية 
ال�شرق... ت��راث  من  ال�شحرى  وامل�شباح  الدين  ع��الء 

�شرقا لتقوم  امللك لري ونعود  ب�شخ�شية  للغرب  لنتقل 
وقد  العربى  ال��راث  من  جحا  �شخ�شية  ب���اأداء  طالبة 
باللغة  للطالبات  متقن  ب���اداء  م�شرحيا  عر�شا  ج��اء 
االجنليزية مع م�شاحبة مو�شيقى منتقاة من ال�شرق 
والغرب فى اطار ديكور مب�شط ت�شكل من مقعد للملك 
�شهر يار و�شتارة �شفافة بي�شاء واخرى �شوداء االزياء 
اال�شالمى  ال��ع��رب��ى  باملظهر  لتوحى  بعناية  اخ��ت��ريت 
الدين  وع��الء  وجحا  و�شهريار  زاد  �شهر  ل�شخ�شيات 

وامللك  �شك�شبري  ل�شخ�شيات  الغربى  باملظهر  ولتوحى 
لري وهاملت.

وح�شلت م�شرحية �شقراط من مدر�شة ام كلثوم اف�شل 
ع��ر���ص م�����ش��رح��ى ل��غ��ة اجن��ل��ي��زي��ة م��ن��ا���ش��ف��ة مل�شرحية 
وم�شرحية   كلثوم  ام  مدر�شة  من  وال��غ��رب  ال�شرق  من 
حممد  مدر�شة  وح�شلت  الر�شالة  مدر�شة  من  دورث��ى 
بن خالد على جائزة اف�شل عر�ص مبتكر وهو عر�ص 
على  ال��الىل  الوحدة وح�شلت مدر�شة  بعنوان  �شامت 
االوىل مب�شرحية  ملدار�ص احل�شة  االول  املركز  جائزة 
الطموح  مل��در���ش��ة  البيئة  م�شرحية  م��ع  منا�شفة  االم 
الثانى  امل��رك��ز  ال��ع��ه��د ع��ل��ى ج��ائ��زة  وح�شلت م��در���ش��ة  
مب�شرحية الرقم واحد منا�شفة مع م�شرحية القراءة 
م�شرحية  عليه  ح�شلت  الثالث  وامل��رك��ز  ناهل  ملدر�شة 
نحب   م�شرحية  مع  منا�شفة  ال�شغريان  الع�شفوران 

القراءة من مدر�شة ال�شارية  .
اخلزنة  مدر�شة  ح�شلت  الثانية  احللقة  مدار�ص  وفى 
على جائزة املركز االول مب�شرحية الوطن الغاىل وفى 
املركز الثانى م�شرحية الالوقت من مدر�شة املريجب 
اال���ش��راف م��ن مدر�شة  ال��ث��ال��ث م�شرحية  امل��رك��ز  وف��ى 
املركز  جائزة  على  اي��ن  ام  مدر�شة  وح�شلت  الراقية 
مب�شرحية  االجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  م�شرحيات  ف��ى  ال��ث��ان��ى 
الر�شالة  م��در���ش��ة  ف���ازت  امل��ن��اج  االب��ت��ك��ار وف��ى م�شرحة 
املبادىء  ال�شهيد ومدر�شة  ابن  باملركز االول مب�شحية 
باملركز الثانى مب�شرحية الي�ص فى ح�شة اللغة العربية  
جواب  مب�شرحية  الثالث  املركز  فى  الرفعة  ومدر�شة 

ال�شرط .
ام كلثوم  امل�شرحى فازت مدر�شة  وفى عنا�شر العر�ص 
ب��ج��ائ��زة اف�����ش��ل اخ�����راج  وف���ى ال��ت��ال��ي��ف امل�����ش��رح��ى فاز 
وفازت  املريجب  مدر�شة  م��ع  منا�شفة  ن��اه��ل  مدر�شة 
م��در���ش��ة ال���الآل���ئ ب��ج��ائ��زة اف�����ش��ل اداء م��ن��ا���ش��ف��ة مع 
ملدر�شة ح�شة  االزي��اء  وذهبت جائزة  املريجب  مدر�شة 
اخلزنة  ملدر�شة  مو�شيقى  اف�شل  وجائزة  حممد   بنت 
منا�شفة مع مدر�شة العهد  وح�شلت مدر�شة الطموح 

على جائزة اف�شل اإدارة م�شرحية.

دار زايد للثقافة االإ�سالمية ت�ستكمل 
ا�ستعداداتها ال�ستقبال �سهر رم�سان املبارك

•• العني - الفجر

اأعلنت دار زايد للثقافة االإ�شالمية عن باقة متنوعة من االأن�شطة و الفعاليات 
االإ�شراتيجية،  الأهدافها  حتقيقاً  وذلك  املبارك،  رم�شان  �شهر  ال�شتقبال 
ولروؤيتها وقيمها ور�شالتها يف اأن تكون موؤ�ش�شة رائدة ومتميزة يف التعريف 

بجوهر الثقافة االإ�شالمية، وا�شتيعاب املهتدين اجلدد. 
وقد اختارت املبادرة ) على نهج زايد( عنوانا لها بهدف تخليد ذكرى املغفور 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه من خالل  ب��اإذن اهلل  ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  له 
غر�ص القيم  االأخالقية واالإن�شانية يف نفو�ص املهتدين اجلدد عن طريق 
جمموعة من االأن�شطة والفعاليات التي �شتنفذ خالل �شهر رم�شان املبارك 
اخلري"  "فريق  �شيقوم  الف�شيل  ال�شهر  ال�شتقبال  وا�شتعداداً   .  2017
" ل��ون حياتهم"  م��ب��ادرة  بتنفيذ  ال���دار  اجل��دد يف  املهتدين  م��ن  التطوعي 
بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر و باإ�شراف موظفي الدار و التي تتمثل 
يف درا�شة احتياجات االأ�شر من ذوي الدخل املحدود من املهتدين اجلدد و 

اإعداد قائمة باحتياتهم وتقديها لهم قبل رم�شان.
و  الرم�شانية(  بتنظيم )اخليمة  الف�شيل  ال�شهر  ال��دار يف  فعاليات  وتبداأ 
هي خيمة خم�ش�شة للمهتدين اجلدد امل�شجلني بالدار خالل �شهر رم�شان 
املبارك و�شت�شم عدة فعاليات بالتعاون مع جهات خمتلفة، وت�شمل اأن�شطتها 
تنظيم االفطار الرم�شاين يوميا وذلك بالتعاون مع وادي ادفن�شر بالعني، 
باالإ�شافة اإىل تنظيم م�شابقة القراآن الكرمي  بهدف حتفيز املهتدين اجلدد 
للتناف�ص فيما بينهم حلفظ ق�شار ال�شور من جزء عم، حيث يتم مراجعة 
هذه ال�شور ب�شكل يومي مع املهتدين اجلدد حلني موعد امل�شابقة، وم�شابقة 
ال�شنة النبوية التي تهدف اإىل تعليم املهتدين اجلدد اأحكام ال�شيام حيث 
�شيتم يوميا عر�ص فيديو خمت�شر حول اأحكام ال�شيام، ثم توجيه اأ�شئلة 
للح�شور حول هذه االأحكام، وعلى هام�ص فعاليات اخليمة الرم�شانية من 
جانب  اإىل  القدم  وك��رة  ال�شلة  كرة  ت�شمل  ريا�شية  م�شابقات  اإقامة  املقرر 
املحا�شرات الثقافية التعليمية حول ف�شائل �شهر رم�شان، و�شهر القراآن 
و حما�شرة توعوية حول اأهمية امل�شوؤولية املجتمعية باالإ�شافة اإىل ور�شة 

تعريفية بقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة.
ثقافية  م�شابقات  اخليمة  �شتقدم  التناف�ص  و  احلما�ص  من  جو  والإ�شفاء 
للح�شور من املهتدين اجلدد و املهتمني بالثقافة االإ�شالمية، ُر�شدت لها 

جوائز قيمة.
كما ي�شمل برنامج فعاليات و اأن�شطة �شهر رم�شان املبارك يف الدار تنظيم 
اجلدد  املهتدين  وجوه  على  الب�شمه  ر�شم  بهدف  )تهادوا حتابوا(   فعالية 
من خالل قيام موظفي الدار بتقدمي الهدايا لالأ�شر املتعففة من املهتدين 
اجلدد )كاملالب�ص والعطور واحلقائب واالأحذية وغريها( بهدف تخفيف 

االأعباء املالية على االأ�شر املتعففة من املهتدين اجلدد . 
�شنوياً يف �شهر رم�شان لتعك�ص  الفعالية  الدار على تنظيم هذه  وحتر�ص 
القيم االإن�شانية التي يتمتع بها املوظفني اجتاه املهتدين اجلدد، وحر�شاً 
املهتدين  دمج  ال��دار يف  ر�شالة  اإىل جت�شيد  باالإ�شافة  رعايتهم  على  منهم 
التالحم  اإىل  تدعو  التي  اال�شالمية  القيم  وتعليمهم  املجتمع  يف  اجل��دد 

املجتمعي و املحبة و م�شاعدة االآخرين . 
" ب��ذور اخلري" باللغة  اأي��ام ال�شهر الف�شيل �شتنظم ال��دار مبادرة  وخ��الل 
اجلدد  املهتديات  من  املنازل  يف  العامالت  لفئة  �شتقدم  والتي  االجنليزية 

حتت عنوان "كيف ن�شتقبل رم�شان".
املطروحة  ال�شروط  ح�شب  الكرمي"  للقراآن  ال��دار  م�شابقة   " �شتقام  كما 
م�شبقاً للمنت�شبني للدرا�شة يف الدار من طلبة برنامج الثقافة االإ�شالمية 

و برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
وبالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر �شتقدم الدار املري الرم�شاين للمهتدين 

اجلدد من ذوي الدخل املحدود.
الدينية  املحا�شرات  العديد من  الدار  �شتقيم  الف�شيل  ال�شهر  وعلى مدار 
ربي لر�شى  اإليك  و عجلت  �شهر اخلري  بينها رحمات يف  الثقافية من  و 
امل��وظ��ف��ني و  و  امل��ح��ل��ي  ال��ت��ي ت�شتهدف املجتمع  و  ال��ع��ن��اوي��ن  وغ��ريه��ا م��ن 

املهتدين اجلدد وذلك بالتعاون مع عدة جهات.
وكعادتها ال�شنوية �شتنظم الدار امللتقى الرم�شاين ، الذي �شي�شم موظفي 
و�شركاء الدار و املهتدين اجلدد ، حيث �شي�شمل امللتقى اأن�شطة متنوعة اإىل 

جانب االإفطار، باالإ�شافة اإىل االحتفاء بيوم زايد للعمل االإن�شاين.
االإ�شالمية  للثقافة  زاي���د  دار  يف  الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات  و�شتختتم 
املهتمني  املهتدين اجلدد و  البهجة على  الفطر و ا�شفاء  باالحتفال بعيد 
من  امل��ب��ادرات  و  الفعاليات  من  جمموعة  خ��الل  من  االإ�شالمية  بالثقافة 
�شمنها توزيع عيدية العيد على اأيتام املهتدين اجلدد و توزيع ك�شوة العيد 

الأبناء املهتدين اجلدد و تنظيم فعالية بهجة العيد.
و�شتتوزع هذه االأن�شطة والفعاليات و املبادرات على املركز الرئي�شي للدار يف 

العني و اأفرعها اخلارجية يف اأبوظبي و عجمان.
لدار  العام  املدير  ال�شنيدي  عبداهلل  خلفان  الدكتور  رف��ع  املنا�شبة  وبهذه 
زايد للثقافة االإ�شالمية باالإنابة اأ�شمى اآيات التهاين و التربيكات ل�شاحب 
الدولة حفظه اهلل، ونائبه  اآل نهيان رئي�ص  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
واإخوانه حكام االإم��ارات و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة. 
متميزة  �شورة  اإظ��ه��ار  يف  ت�شاهم  االإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأن  م��وؤك��داً 
امل�شلمني  ب��ني  الديني  الت�شامح  و  ال�شلمي  التعاي�ص  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة 
وغريهم، حتقيقاً الأهدافها االإ�شراتيجية، و لروؤيتها و قيمها و ر�شالتها 
يف اأن تكون موؤ�ش�شة رائدة و متميزة يف التعريف بجوهر الثقافة االإ�شالمية 

و ا�شتيعاب املهتدين اجلدد.

ملتقى" الرتاث االإماراتي الثاين" مبادرة لتعزيز الهوية الوطنية

•• العني – الفجر

االمني  نائب  العامري  حم  بن  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  ال�شيخ  بح�شور 
العام ملنظمة اإم�شام باالمم املتحدة ، اقام ال�شيخ �شعيد بن حممد بن حم يف 
منطقة �شيح �شربه بالعني امللتقى الثاين لراث االماراتي بهدف  تعزيز 

تفقد  ل��الأج��ي��ال.  ونقله  وتوثيقه  حفظه  يف  وامل�شاهمة  ال���راث  م��ف��ردات 
احل�شور االأن�شطة الراثية ، وا�شتمعوا اإىل �شرح عنها بهدف تر�شيخ الراث 
االإماراتي يف نفو�ص االأبناء وحتفيزهم على حفظ مرياث االباء واالجداد  
الوطني يّثل  ال��راث  تعزيز  " اإن  بن حم  ال�شيخ حممد  ق��ال  من جانبة 
روابطه  تقوية  اإىل  ورائ���ه  م��ن  االإم����ارات  �شعب  ي�شعى  ا�شراتيجياً  ه��دف��اً 

القناة  ي�شّكل  ال��راث  ان  اإ�شافة اىل  االآب��اء واالأج���داد.  ت��راث  و�شالته مع 
اجل  من  جيل،  اإىل  جيل  من  والتقاليد  والقيم  ال��ع��ادات  لنقل  االأ�شا�شية 
احلفاظ على اخل�شو�شية الثقافية  وا�شار بن حم ان زيادة تنامي ظاهرة 
�شرورة  تفر�ص  املحلية،  للثقافات  حتّديات  من  عليه  تنطوي  وما  العوملة 

تعزيز احلفاظ على الراث ك�شمانة ل�شون ال�شخ�شية القومية للدولة.

•• دبي-الفجر:

 ا�شت�شافت مدار�ص االإب��داع العلمي التي تديرها  موؤ�ش�شة بوخاطر الإدارة 
وتطوير التعليم )بيم( حفل التخرج لدفعة عام 2017 حتت �شعار "االإلهام 
ح�شر  دب��ي.  يف  املمزر  يف  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  قاعة  التمّيز" يف  لتحقيق 
االإبداع  مدر�شة  وطلبة  اخلريجني  اأم��ور  واأولياء  التدري�ص  طاقم  التخرج  

العلمي الدولية واملدر�شة االأمريكية لالإبداع العلمي.
 كان التخرج مبثابة حلظة فخر لكل امل�شاهمني من مدار�ص االإبداع العلمي، 
حيث �شهدوا تخرج دفعة من ال�شباب وال�شابات الذين ح�شلوا على جوائز 

عديدة ملختلف الف�شول االأكاديية.
اأح��د الطالب،  الكرمي من قبل  ال��ق��راآن  اآي��ات من  افتتاح احلفل بتالوة  مت 
والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ب��وخ��اط��ر،  ���ش��الح  لل�شيد  متبوعةبكلمة 
التنفيذي، حيث قال: اليوم قد مّتت مهمتنا وتاأكدنا اأنكم جاهزون ملواجهة 
احلياة الواقعية، ولكن اأهم �شيء اأننا غر�شنا فيكم االأخالق والقيم احلميدة 
التي يحتاجها قادة امل�شتقبل. واالآن نعتمد عليكم الإكمال م�شريتكم لتجعلونا 

فخورين بكم يف امل�شتقبل اأينما اخرمت موا�شلة رحلتكم الدرا�شية.
واأ�شاف ال�شيد بوخاطر : نود اأن ن�شكر اأولياء االأمور على ثقتهم بنا لبناء 
م�شتقبل اأبنائهم وبناتهم واليوم ي�شهد اأننا قد اأجنزنا ما وعدنا به ونفخر 
باأن نكون جزء من م�شتقبل اجليل القادم. وح�شر اأي�شاً هذا التخرج املن�شد 
بوخاطر  اأح��م��د  وال�شيد  ���ش��رف.  ك�شيف  ب��وخ��اط��ر  اأح��م��د  ال�شيد  امل��ع��روف 
2 مليون  معروف على امل�شتوى العاملي واالإقليمي حيث يحظى باأكرث من 
متابع على و�شائل التوا�شل االجتماعي. وخالل حفل التخرج ُمنح ال�شيد 
األقى  العلمي".  االإب���داع  م��دار���ص  "�شفري  الفخري  اللقب  بوخاطر  اأح��م��د 
اأحمد خالل احلفل خطاب م�ّشوق للح�شور واخلريجني حيث قال  ال�شيد 
ال�شيد اأحمد بوخاطر "ي�شرين جدا اأن اأ�شارككم هذا احلدث املميز واأغتنم 
الفر�شة لتهنئتكم على التخرج والتفّوق، واأمتنى اأن يكون م�شتقبلكم زاهراً 
بالتعليم واخل��ربات التي قدمتها لكم مدار�ص االإب��داع العلمي وكونوا على 
ثقة باأن مدّر�شيكم موجودون دائماً لدعمكم يف اأي وقت." ومن اأهم اأحداث 
االحتفال لهذا العام هو تكرمي خرّيجي القراآن الكرمي بحيث مت تكرمي 15 

طالبا ً وطالبة حفظوا القراآن الكرمي كاماًل.

مدار�ض االإبـداع العلمي تخــرج جممــوعة جــديــدة من قــادة امل�ســتقبـــل 



احلرارة: درجة  يف  مفاجئ  حاّد  ارتفاع   .1
ا�شطحاب  عليك  االأوىل،  ال��ث��الث��ة  االأ���ش��ه��ر  يف 
الطوارئ عند  اإىل غرفة  اأو  الطبيب  اإىل  طفلك 
ارت��ف��اع يف درج��ة ح��رارت��ه ي�شل  مالحظتك الأي 

اإىل:
اأ�شهر. الثالثة  عمر  قبل  مئوية،  درجة   38

اأ�شهر.  6-3 عمر  يف  مئوية،  درجة   38.5
اأي درجة حرارة فوق 38.8، بعد بلوغه 6  اأ�شهر 

من العمر.
ا�شطحبي طفلك اأو طفلتك اإىل غرفة الطوارئ 
عند اأي ارتفاع مفاجئ يف درجة احلرارة، خا�شة 
رف�ص  اأو  ق�شعريرة  اأو  لرجفة  م�شاحباً  ك��ان  اإذا 

الطفل لتناول ال�شوائل.

يف  دقيقة   20 من  الأكرث  ي�شتمر  حاد  بكاء   .2
املرة الواحدة

يبكي االأطفال الأ�شباب خمتلفة متعلقة ب�شحتهم 
لي�ص  ه��ذا  ال��زائ��د،  لداللهم  اأحياناً  اأو  ومزاجهم 

مفاجئاً، ولكن بكاء الطفل ال�شليم �شحياً ال يجب 
اأن ي�شتمّر الأكرث من 20 دقيقة يف املرة الواحدة، 
حركات  ترافقه  �شديداً،  البكاء  ك��ان  اإن  �شيما  ال 
. وبينما ي�شتطيع االأطفال االأكرب عمراً  �شّد اأو تلوٍّ
اإخبارك عن مو�شع االأمل ب�شهولة، اإال اأن و�شيلة 
اإذا  اأج�شادهم.  عرب  هي  لذلك  ال�شغار  االأطفال 
اإىل  ا�شطحبيه  توقف،  دون  الطفل  بكاء  ا�شتمر 

امل�شت�شفى ب�شكل فوري.

ال����وج����ه،  يف  ازرق����������اق   .3
ال�شفتني اأو اليدين
ق�����د ت�����ك�����ون ه����ذه 

على  ع����الم����ة 
عدم و�شول 

يكفي  م���ا 
م������������������ن 

�شعف  اأو  املناطق،  لهذه  اأو  للدماغ  االأوك�شجني 
ال�شعريات  يف  ���ش��ع��ف  اأو  ال���ق���ل���ب،  ����ش���رب���ات  يف 
تتجاهلي هذه احلالة  االأط���راف. ال  الدموية يف 
خمارجه  افح�شي  ف��وري.  ب�شكل  وت�شريف  اأب���داً، 
التنف�شية وتاأكدي انه لي�ص هناك اأي �شيء عالق 
فيها ينع تنف�شه، اأبقي طفلك دافئاً، وخذيه اإىل 

الطبيب.

ال�شوائل اأو  الطعام  لتناول  قاطع  رف�ص   .4
قد تتغري �شهية االأطفال نتيجة للعديد من 
العوامل، لكنها تبقى مفتوحة ب�شكل 
طفلك  رف�����ص  اإذا  ب���اآخ���ر،  اأو 
تناول الطعام وال�شوائل ملدة 
�شاعات،  ب�شع  ع��ل��ى  ت��زي��د 
يف  ط���ف���ل���ك  رف���������ص  واإذا 
االأوىل  ال��ث��الث��ة  االأ���ش��ه��ر 
على  تزيد  مل��دة  الر�شاعة 
خذيه  ون�شف،  �شاعات   3
اأن  خ�����ش��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ب  اإىل 
يتعر�ص للجفاف، هبوط 
�شكر الدم اأو �شوء التغذية 

على املدى الطويل.

والتقيوؤ  احلاد  االإ�شهال   .5
ال�شديد

اإن مل ي�شتطع طفلك اإبقاء 
�شراب  اأو  ط���ع���ام  اأي 
عليك  م��ع��دت��ه،  يف 
اإىل  ا���ش��ط��ح��اب��ه 
الطوارئ  غرفة 
اأن  خ�����������ش�����ي�����ة 
ي�����������������������ش�����������اب 
اأو  ب���اجل���ف���اف 
�شكر  ه���ب���وط 
ال���دم، حاويل 
اإع�����������ط�����������اءه 
ال���������ش����وائ����ل 
ب�����ج�����رع�����ات 
ريثما  قليلة، 
ت�������������ش������ل������ني 
ل����ل����ط����ب����ي����ب، 
اب���ت���ع���دي عن 
ال�������������ش������وائ������ل 
امل�������ه�������ي�������ج�������ة 
ت  با و مل�شر كا

االإ�شهال  يكون  ق��د  امل��ح��الة.  والع�شائر  الغازية 
ما،  بعدوى  االإ�شابة  على  عالمة  والتقيوؤ  احل��اد 

اأو عالمة على الت�شمم الغذائي.

كايف ب�شكل  التبول  عدم   .6
عموماً، يحتاج الطفل عادة لتغيري حفاظه املبلول 
اأقل من  تبوله  كانت وترية  اإذا  اأما  يومياً،   8-6
ذلك قد يكون يعاين من احتبا�ص يف البول، وقد 
يكون هذا اإ�شارة على اإ�شابته باجلفاف، اأعطه ما 
اإىل الطبيب لتعريف  ال�شوائل، وخذيه  يكفي من 
يحتاج  ك���اأن  ب�شيطة  ت��ك��ون  ق��د  امل�شكلة،  ه��ي  م��ا 
الفم  خ��الل  من  ال�شوائل  من  املزيد  اإىل  الطفل 
الطفل  الوريد يف حاالت اجلفاف، وقد يكون  اأو 
اأك����رث م���ن ذل����ك، يف حاالت  ب��ح��اج��ة اإىل م���ا ه���و 

احتبا�ص البول.

كايف ب�شكل  االإخراج  عدم   .7
االأمر ذاته ي�شري على عملية االإخراج، اإذ قد تدل 
ح�شوله  ع��دم  اأو  باالإم�شاك  االإ���ش��اب��ة  على  قلته 
على  االأم��ع��اء.  ان�شداد  اأو  الكافية،  التغذية  على 
اأن يخرج ما معدله  الطفل الذي ير�شع طبيعياً 
8 مرات يف اليوم يف االأ�شهر الثالثة االأوىل من 
م��رات عند   4 اإىل  ث��م  م��رات   6 اإىل  حياته، تقل 
انتبهي، قد  ال�شلبة. لكن  البدء بتناول االأغذية 
االأ�شهر  يف  طبيعياً  ير�شع  ال��ذي  الطفل  يق�شي 
االأوىل مدة خم�شة اأيام دون اإخ��راج، هذا طبيعي 
اأية  ا�شتعدي لالنفجار يف  وال يدعو للقلق، لكن 

حلظة.

الطفل طاقة  يف  �شديدين  وارتخاء  هبوط   .8
ق��د ت��ب��دو ع��الم��ات ال��ت��ع��ب ع��ل��ى ط��ف��ل��ك عندما 
اأم��ر طبيعي، لكن االرت��خ��اء ب�شكل  ير�ص، ه��ذا 
ك���ب���ري، وال���ه���ب���وط ال�����ش��دي��د يف ط��اق��ت��ه ك�����اأن ال 
بلعبته  االإم�شاك  او  ال��وق��وف  اأو  امل�شي  ي�شتطيع 
بيديه، مع ال�شحوب وعدم القدرة على احلديث، 
اإىل  الفوري  الذهاب  ت�شتوجب  طارئة  اأم��ور  هي 

غرفة الطوارئ.

الب�شرة لون  يف  تغري   .9
ي����دل ع��ل��ى اع���ت���الل يف وظائف  اال����ش���ف���رار ق���د 
ال��ك��ب��د، االزرق�����اق ي���دل ع��ل��ى اع��ت��الل يف وظائف 
اللون  اأو  ال��زائ��د  واال���ش��م��رار  التنف�ص  اأو  القلب 
ال��دم، وظهور كدمات  الغامق قد يدل على فقر 
غري م��ربرة وع��دم �شفائها ب�شرعة قد يدل على 
حاالت مر�شية تتعلق ب�شعريات الدم اأو اجللد، اأو 

ميوعة الدم. ا�شطحبي طفلك اإىل الطبيب عند 
مالحظة اأي من هذه التغريات.

عموماً، اإذا الحظت اأي تغري مفاجئ، غري طبيعي 

االت�����ش��ال بطبيب  ي��ف�����ش��ل  ت��ف�����ش��ريه  وال ي��ك��ن 
اتبعي قلبك،  الطوارئ.  اإىل  الذهاب  اأو  االأطفال 

وت�شريف ب�شرعة كافية.

اأفاد بحث اأمريكي جديد باأن البنكريا�ص يكنه اأن ُيجدد 
خالياه بف�شل نظام غذائي يعتمد على ال�شوم، ومن ثم 

وقف اأعرا�ص مر�ص ال�شكري.
اإعادة تن�شيط وظائف البنكريا�ص، الذي ي�شاعد  وجنحت 
يف التحكم يف م�شتويات ال�شكري يف الدم، يف منع اأعرا�ص 

ال�شكري يف جتارب اأجريت على احليوانات.
اأن  اإىل  "خلية"،  دوري��ة  يف  ُن�شرت  التي  الدرا�شة،  واأ�شارت 

هذا النظام يعيد تن�شيط وظائف اجل�شم.
"قد تكون مثرية للغاية"  النتائج  اإن هذه  وقال اخل��رباء 

ويكن اأن حتقق فوائد "هائلة".

"للنظام  ال�شحية  الفوائد  درا�شة حول  اأح��دث  وهذه هي 
ال�شحي الذي ي�شبه ال�شوم."

بها  اأي���ام  مل��دة خم�شة  وج��ب��ات  ت��ن��اول  النظام  ه��ذا  وي�شمل 
والربوتينات  احل��راري��ة  ال�شعرات  م��ن  منخف�شة  كميات 
من  عالية  كميات  على  حت��ت��وي  لكنها  وال��ك��رب��وه��ي��درات، 

الدهون غري امل�شبعة.
االأطعمة  من  يريدونه  ما  االأ�شخا�ص  يتناول  ذل��ك  وبعد 
ال��ن��ظ��ام ال�شامل يت�شمن  ف���اإن ه��ذا  ل���ذا،  ي��وم��ا.   25 مل��دة 

تناول اأيام فيها وجبات وفرية واأخرى اأ�شبه بال�شوم.

عالج ال�شكري؟
واأجرى الباحثون التجارب على الفئران، يف نظام غذائي 

معدل ملحاكاة ال�شوم.
واأظهرت النتائج اأن هذا النظام الغذائي اأعاد جتديد نوع 
"بيتا".  خاليا  ُي�شمى  البنكريا�ص  يف  اخلاليا  من  معني 
وت��ع��م��ل ه���ذه اخل��الي��ا ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف ال�����ش��ك��ري يف ال���دم، 
بدرجة  ن�شبته  ارتفعت  اإذا  االأن�شولني  هورمون  واإط��الق 

كبرية.
"كاليفورنيا  ل��ون��غ��و م��ن ج��ام��ع��ة  ف��ال��ر  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اجلنوبية" اإن النتيجة التي تو�شل اإليها الباحثون هي اأنه 
اأخ��رى، فاإن  الفئران ثم تغذيتها م��رة  من خ��الل جتويع 
اخلاليا يف البنكريا�ص "يجري حتفيزها الإجراء نوع من 

اإعادة الربجمة التطورية، 
التي تعيد بناء ذلك اجلزء من الع�شو الذي مل يعد يوؤدي 

وظيفته."
وظهرت فوائد لهذا النظام يف ال�شكري من النوعني االأول 

والثاين يف جتارب الفئران.
كما ظهرت نتائج مماثلة عن اإجراء املزيد من االختبارات 
بالنوع  م�شابني  اأ�شخا�ص  من  االأن�شجة  من  عينات  على 

االأول من ال�شكري.
واأو�شح الدكتور لونغو اأنه "من الناحية الطبية، قد تكون 
هذه النتائج مهمة جدا الأننا اأظهرنا، على االأقل يف مناذج 
اأعرا�ص  لوقف  غذائي  نظام  ا�شتخدام  اإمكانية  الفئران، 

ال�شكري."
اأكرث  النتائج  تكون  قد  العلمية،  الناحية  "ومن  واأ�شاف: 
الغذائي  النظام  ا�شتخدام  اإمكانية  اأظهرنا  الأننا  اأهمية 
الإعادة برجمة اخلاليا دون اال�شطرار لعمل اأي تعديالت 

جينية."

حت�شنا  االأ�شخا�ص  بع�ص  على  مماثلة  جت��ارب  واأظ��ه��رت 
الدرا�شة  نتائج  وت�شاعد  ال���دم،  يف  ال�شكري  م�شتويات  يف 

االأخرية يف تو�شيح االأ�شباب.
وقالت الدكتورة اييلي برينز، مديرة ات�شاالت االأبحاث 
قد  "هذا  املتحدة،  اململكة  يف  ال�شكري  مر�شى  جمعية  يف 
كانت  اإذا  نرى  اأن  نحتاج  لكننا  نباأ مثري لالهتمام،  يكون 

هذه النتائج �شحيحة اأي�شا يف الب�شر، قبل اأن نعرف اأكرث 
فوائدها على االأ�شخا�ص امل�شابني بال�شكري."

بال�شكري  امل�شابني  االأ���ش��خ��ا���ص  "�شي�شتفيد  واأ���ش��اف��ت: 
العالجات  م���ن  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  وال���ث���اين  االأول  ال���ن���وع  م���ن 
املنتجة  اإع����ادة جت��دي��د اخل��الي��ا  اأو  اإ���ش��الح  ال��ت��ي يكنها 

لالأن�شولني يف البنكريا�ص".

�شحة وتغذية

نظام غذائي يحاكي ال�سوم يجدد خاليا 
البنكريا�ض ويوقف اأعرا�ض ال�سكري

هناك اأعرا�ض تظهر على الطفل ت�شتدعي 
الذهاب به اإىل الطبيب فورا، دون اأخذ اأي 

مواد ت�شكينية اأو موؤقتة.
اأهم الأعرا�ض  نر�شد لكم يف هذا املو�شوع 
التى ت�شتوجب الذهاب اإىل عيادة الطبيب 

ب�شكل عاجل:-

اتبعي قلبك، وت�شريف ب�شرعة كافية

فورًا الطبيب  اإىل  بطفلك  الذهاب  ت�ستوجب  اأعرا�ض   9
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العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعادة اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2017/365 مدين  جزئي              
ان املدعي/  ار�شد حممد �شديق جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-حمبوب 
 : ويثله  �شاالم  �شيمها  كوكاال  راو  ناجي�شوار  املتوفى  ورثة  من  ب�شفتها  كوكاال  بادمافاتي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - املال  ابراهيم  ابراهيم ح�شن 
عليهم بالت�شامم والتكافل بان يوؤدوا مبلغ وقدره )300000 درهم( كتعوي�ص عن اال�شرار 
املادية واالدبية والزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يدفعوا مبلغ   الدية ال�شرعية 
املحكوم بها يف الق�شية رقم 18380/2013 جنح وهي مبلغ )200000 درهم ( مع الزام املدعي 
عليهم بامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/6/12 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1337  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شركة جمموعة ميدان - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
علي  احمد   : م ويثله  م  ذ  �ص   - للمفرو�شات  العقيلي  �شركة  املدعي/  ان  مبا 
ر�شا ابراهيم البناي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   188.290( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% من تاريخ �شدور احلكم وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم الثالثاء  املوافق  2017/6/6   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/851  جتاري كلي               

اىل املدعي / 1- بنك ملي ايران - فرع �شركة اأجنبية - املدعي عليه / 2- هارينجتون للتجارة العامة 
- �ص ذ م م ، املدعي عليه /3- حممد ر�شا ايروانى ، املدعي عليه / 4- جميد عزت اله �شوكت لو ، 
املدعي عليه / 5-فرهنك علي اح�شان ر�شائي امريي   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
ملي ايران  - فرع �شركة اجنبية ويثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل واالنفراد بان يوؤدوا للبنك 
املدعي مبلغ )110.000.000 درهم فقط مائة وع�شرة مليون درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
�شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم 
االحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1204  جتاري جزئي              

ب��اول��و���ص  جم��ه��ول حمل  ال��وك��ل  ب��ن  1-�شنجيت جاي�ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ �شركة ويباك للتجارة - �ص ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
وحقوق  ال�شركة  ممتلكات  بت�شليم  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
ملكيتها الفكرية مبا فيها ا�شم امل�شتخدم وكلمة املرور -  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق  2017/6/6  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/791  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شي ا�ص ات�ص كيه دبي للمقاوالت - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ الغرير لالن�شاءات املنيوم - �ص ذ م م - �شابقا �شركة االملونيوم العربية )ذات 
م�شوؤولية حمدودة(  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بانق�شاء خطابي ال�شمان 
 07  LG002186 و  دره��م   4200000.00 قيمته  البالغة   07  LG002184  رقمي 
البالغة قيمته 649381.15 درهما ومنع البنك من دفع قيمتهما للمدعي عليها 1 و�شحة 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  جت��اري   128/2017 رقم  التحفظي  احلجز  وثبوت 
ال�شاعة 10.00 �ص  امل��واف��ق  2017/5/30   الثالثاء   ي��وم  امل��ح��ام��اة.  وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على االأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/968  جتاري كلي               
املن�شوري  جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1- �شلمان م�شعود عي�شى را�شد 
: من�شور عبداهلل  دب��ي ويثله  ف��رع   - اال���ش��الم��ي  ابوظبي  امل��دع��ي/ م�شرف  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد احمد الزرعوين - قد 
عليه للبنك املدعي مبلغ )585.260.93 درهم( )فقط خم�شمائة وخم�شة وثمانون الف 
ومائتني و�شتون درهم وثالثة وت�شعون فل�ص ، باال�شافة للق�شاء للمتنازع بالتعوي�ص 
بواقع 10% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   10.00 ال�شاعة     2017/6/11 امل��واف��ق  
او م�شتندات  اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1220  جتاري جزئي              

اىل اخل�شم املدخل / 1-نيازكايتا بواليل عزيز جمهول حمل االقامة مبا ان 
علي  عبداهلل  را�شد   : ويثله  العبي�شي  يو�شف  ابراهيم  عبدالرحمن  املدعي/ 
هوي�شل النعيمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ عقد البيع 
وبالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )30000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/6/4  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/933  جتاري كلي               
االق��ام��ة مبا  ح  جمهول حمل  م  م   - للتجارة  1-�شليكتور   / عليه  املدعي  اىل 
علي  ح�شني   : ويثله  م  م  ذ  ���ص   - التجارية  للو�شاطة  واي  �شور  امل��دع��ي/  ان 
عبدالرحمن لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
درهم(   115000000( وق���دره  مببلغ  والت�شامم  والت�شامن  بالتكافل  عليهم 
اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
امل��واف��ق  2017/6/12   ي��وم االث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة  وحتى ال�شداد 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �ص 
يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2645  عمايل جزئي              

���ص ذ م م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-ايليوتيك -  اىل 
املطوع    حم��م��د   ح�شن  عبدالرحمن   : ويثله  ال��دي��ن  ت��اج  بنيامني   / امل��دع��ي 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)86941 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB170132136AE/2017(ال�شكوى
الثالثاء  املوافق 2017/6/6  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/935  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-مرت�شى حممد ح�شني عنقانى جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك �شادرات ايران   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   27.700.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
ال��ت��ام كجزء  ال�شداد  وحتى   2010/8/1 ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
والر�شوم  كلي  جت��اري   2010 ل�شنة   1310 ال��دع��وى  يف  بها  املق�شى  املديونية  من 
وامل�����ش��اري��ف واالت���ع���اب.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم االح���د  امل��واف��ق  2017/5/28  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   10.00 ال�شاعة 
يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1757  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-احمد مو�شى جمعه خمي�ص الفال�شي - ب�شفته مدير و�شريك يف 
�شركة ميو لال�شتثمار  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة فروغ فار�ص بايا - 
ويثلها / عادل غالم باقري ويثله : را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره )2.325.433 
ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م( 
التام والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني  املوافق  2017/5/29  ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/140  عقاري كلي                 

املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  بريجالييف  1-تيمور   / عليه  املدعي  اىل 
اأبوبكر  حممد  عبداللطيف   : ويثله  عامة  م�شاهمة  �شركة   - للتمويل  ام��الك 
اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احل��م��ادي  اح��م��د 
االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة مو�شوع 
والزامه  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  احليازة  ورد  ال�شواغل  من  خالية  الدعوى 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  
2017/5/28 ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2158  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خان اأني�ص الرحمن عبداللطيف جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شديق نور الدين كوتي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره����م(   179.000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ  اال�شتحقاق  وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/6/8  ال�شاعة 
اأو من يثلك  9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1035  جتاري كلي               

�شامح  م 2-حممد  م  ذ  �ص   - االإلكرونية  امل�شتقبل لالجهزة  / 1-راي��ة  املدعي عليه  اىل 
ف��ك��ري اح��م��د ال��ب��دوي  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ يف اإ����ص ي��و اإن لتجارة 
االإلكرونيات - �ص ذ م م ويثله : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما 
القانونية  الفائدة  اىل  باال�شافة  دره���م(   518.858( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان 
بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/6/4  ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/244  عقاري كلي                 

 اىل املدعي عليه / 1-امل�شتثمر الوطني الدارة العقارات )كولريز الدولية( )�ص ذ م م( 
ب��ي��وزا لال�شتثمارات املحدودة  امل��دع��ي/  ف��رع دب��ي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ح�شب احلكم - بيوزا انف�شتمنت ليمتد ح�شب قرار جمل�ص االدارة   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2017/7 حجز 
حتفظي  عقاري والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة 
يوم االحد  املوافق  2017/6/4  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1320  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة بارادو�شو 7 للتجارة  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�شركة هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة - ذ م م ويثله : ح�شني علي عبدالرحمن 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ  لوتاه - قد 
وقدره )130.091 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ 
اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/5/29  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من يثلك  فاأنت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة ملف 

الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(  
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/103  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-او ام �شي انرنا�شيونال جروب جمهول حمل 
 : ويثله  ليمتد  تكنولوجي  كنج  امل�شتاأنف/جلوبال  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
غازي ابراهيم احمد بن �شيفان - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   2017/3/2 بتاريخ  كلي  عقاري   2015/110  : رقم 
يوم االثنني  املوافق 2017/7/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  يثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/503  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-حكيمو مو�شي حممد احمد املو�شى النعيمي  
 جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك دبي التجاري - �ص م ع

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/893 جتاري 
املوافق  االح����د   ي���وم  جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   2016/4/10 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة   2017/6/11
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  يثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1498  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة احمد �شريف للتجارة العامة - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /حممد كامل ال�شيد ابراهيم الها�شمي ب�شفته 
كفيل �شامن ملديونية �شركة احمد �شريف للتجارة العامة - �ص ذ م م ويثله 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  �شاحي  علي  م�شبح  علي   :
رقم 2015/1501 جتاري بتاريخ 2016/10/5 وحددت لها جل�شه يوم االحد  
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.30 ال�شاعة    2017/6/11 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من يثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1335  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ال�شعادة للنقل الربي العام - �ص ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /علي ال�شيد ابراهيم ال�شيد خليفة ال�شادة 
ويثله : جمال علي ال�شيد حممد ال�شنقيطي   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
    2016/8/30 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2016/797  : رقم  بالدعوى  ال�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 2017/6/5  ال�شاعة 10.30 �شباحا  
يثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/103  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-م��ي��الد غالمعلي ع��ل��وي ���ش��در جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /جلوبال كنج تكنولوجي ليمتد ويثله : غازي 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  �شيفان  بن  احمد  ابراهيم 
2015/110 عقاري كلي بتاريخ 2017/3/2 وحددت لها جل�شه يوم االثنني  
 ch1.C.11 املوافق 2017/7/10  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من يثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/5  ا�ستئناف تنفيذ عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جي اي تي �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
القرار/  ا�شتاأنف  قد   - عبدالعزيز خ�شور  /ماهر  امل�شتاأنف  ان  مبا 
بتاريخ  عقارية  ا�شكاالت   2016/211 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
امل��واف��ق 2017/5/24    االرب��ع��اء   ي��وم  2017/2/5 وح��ددت لها جل�شه 
يقت�شي  وعليه   ch1.B.17 رقم  بالقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

 اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى رقم 2016/1892  ت ك 

املرفوعة من املدعي / البنك التجاري الدويل - �ص م ع 
اىل املدعي عليه : عثمان حممد ابراهيم يحيى اجل�شمي 

حكمت املحكمة ح�شوريا اعتباريا - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
195055 درهم )مائة وخم�شة وت�شعني الفا وخم�شة وخم�شني درهما وثمانية 
واربعني فل�شا ( وفائدة 4% من تاريخ رفع الدعوى يف 2016/4/20 وحتى متام 

ال�شداد والزامه بامل�شروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن 
و�شتتخذ بحقكم  اليه  امل�شار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  وبوات هذا   ،

االيجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/809  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ال�شركة امل�شركة ل�شناعة اال�شباغ - ذ م م ويثلها/حذيفة حامت 
بهاي ماتا واال  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة ار ايه اآر ي�شني & كيميكال 
اإند�شريز - م د م �ص - ويثلها قانونا/ ربيع انطونيو�ص رعيدي ويثله : علي م�شبح 
عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد   - علي �شاحي 
وقدره )102.966.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة  وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق  2017/6/26   االثنني   يوم 
مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
الدعوى من  احالة ملف  باأنه مت  االأق��ل )علما  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإح�ساء اأبوظبي: انخفا�ض 15 جمموعة 
من مواد البناء خالل اأبريل املا�سي 

•• اأبوظبي -وام: 

ال�شهري  االإح�شائي  تقريره  ام�ص  اأبوظبي   – االإح�شاء  مركز  اأ���ش��در 
اأبوظبي مت�شمنا حتليال حلركة  اإم��ارة  البناء يف  باأ�شعار مواد  اخلا�شة 
ب�شهري  مقارنة  املا�شي  اأبريل  �شهر  خالل  البناء  م��واد  اأ�شعار  متو�شط 

مار�ص 2017 واأبريل 2016.
واأ�شار املركز - يف تقريره - اإىل اأن عدد من جمموعات مواد البناء قد 
�شهدت تغريا يف متو�شطات اأ�شعارها خالل �شهر اأبريل 2017 مقارنة 
بكل من �شهر مار�ص 2017 و�شهر اأبريل 2016 حيث ارتفع كل من 
اأ�شعار جمموعة البح�ص والرمل و جمموعة الطابوق بن�شبة  متو�شط 
8.7 يف املائة لكليهما وجمموعة “االأ�شباغ” ن�شبة 4.6 يف املائة خالل 

�شهر اأبريل 2017 مقارنة ب�شهر مار�ص املا�شي.
املائة  10.5 يف  بن�شبة  العمالة  اأ�شعار جمموعة  وانخف�شت متو�شطات 
و الديزل بن�شبة 3.5 يف املائة وجمموعة احلديد بن�شبة 2.9 يف املائة 

خالل �شهر اأبريل 2017 مقارنة ب�شهر مار�ص 2017.
من جانب اآخر ارتفع متو�شط اأ�شعار جمموعة “الديزل” بن�شبة 25.0 
وجمموعة  املائة  يف   9.1 بن�شبة  الكهرباء  كابالت  وجمموعة  املائة  يف 
الطابوق بن�شبة 8.7 يف املائة خالل �شهر اأبريل 2017 مقارنة ب�شهر 
بينما انخف�شت متو�شطات اأ�شعار جمموعة “احلديد”  اأبريل 2016. 
يف   11 بن�شب  و”اخل�شب”  العازلة”  و”املواد  املائة  يف   12.3 بن�شبة 
مقارنة   2017 اأبريل  �شهر  خ��الل  التوايل  على  باملائة  و10.1  املائة 
اأهم  ال��ت��ق��ري��ر �شمن  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��اب��ق. وت���ربز  ال��ع��ام  اأب��ري��ل م��ن  ب�شهر 
الن�شرات االإح�شائية ال�شادة عن مركز االإح�شاء – اأبوظبي التي يكن 
واال�شتفادة  االإن�شاءات  لقطاع  القيا�شية  االأرق��ام  تركيب  يف  ا�شتخدامها 
وحر�شت  الثابتة.  باالأ�شعار  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ح�شاب  يف  منها 
مواد  اأ�شعار  بيانات  جمع  على  البلدان  خمتلف  يف  االإح�شائية  االأجهزة 
القطاعني  وت�شاعد  النا�ص  من  كبرية  �شريحة  ت�شتخدمها  التي  البناء 
احلكومي واخلا�ص والباحثني يف التخطيط واتخاذ القرارات الداعمة 
به واملعتمدة عليه  املرتبطة  القطاعات  البناء وغريها من  لقطاع مواد 
االأكرث  وامل��ج��م��وع��ات  االأ���ش��ع��ار  حت��رك��ات  م��ن  وا�شعة  طائفة  تبني  حيث 

ارتفاعا واالأكرث انخفا�شا خالل الفرة املذكورة.

مليار درهم ودائع ح�سيلة تعامالت   41
االأ�سر املقيمة مع البنوك خالل 2016

•• اأبوظبي-وام:

بلغ �شايف تعامالت االأ�شر املقيمة يف دولة االإم��ارات مع اجلهاز امل�شريف 
نحو 41 مليار درهم كح�شيلة ودائع خالل العام 2016 بنمو ن�شبته 
%7.6 مقارنة مع العام 2015 االأمر الذي يعك�ص توجه االأ�شر نحو 

االإدخار على خمتلف االآجال.
ج��اء تفوق ال�شلوك االدخ���اري على االإق��را���ش��ي ل��دى االأ���ش��ر موطنون 
املركزي  االإم���ارات  م�شرف  عن  ال�شادرة  لالح�شائيات  وفقا  وواف���دون 
بعدما بلغت ودائعها لدى اجلهاز امل�شريف 388 مليار درهم خالل العام 
نحو  على  املقيمة  لالأ�شر  الطلب  حتت  ال��ودائ��ع  وا�شتحوذت   .  2016
174.6 مليار درهم ت�شكل ما ن�شبته %45 من اجمايل ودائعها لدى 
مليار   116.4 االإدخ��اري��ة  الودائع  قيمة  و�شلت  ما  امل�شريف يف  اجلهاز 

درهم ونحو 97 مليار درهم للودائع الأجل .
ويف مقابل ذلك و�شلت قيمة القرو�ص التي ح�شلت عليها االأ�شر املقيمة 
من اجلهاز امل�شريف 347 مليار درهم خالل العام 2016 بنمو ن�شبته 
امل�شرف  اح�شائيات  وح�شب   .  2015 ال��ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة   5% نحو 
املركزي فقد ا�شتحوذت القرو�ص االإ�شتهالكية على 40 % من اجمايل 
القرو�ص التي ح�شلت عليها االأ�شر اأي ما قيمته 138.8 مليار درهم 
يف حني بلغت القرو�ص العقارية 104.1 مليار درهم ت�شكل ما ن�شبته 
 34.7 %30 من اجمايل القرو�ص و و�شلت قيمة قرو�ص ال�شيارات 
ال�شحب  اىل  ذهبت  نف�شها  القيمة  وك��ذا  للبطاقات  ومثلها  دره��م  مليار 

على املك�شوف وبع�ص االأوجه االأخرى .

كهرباء ال�سارقة: تنفيذ 38 م�سروعا لتطوير ال�سبكات واإن�ساء حمطات التوزيع خالل العامني املا�سيني

•• ال�صارقة -وام:

ال�شارقة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  ك�شفت 
م�شروعا   38 تنفيذ  م��ن  انتهائها  ع��ن 
واإن�شاء  النقل  �شبكات  تطوير  جم��ال  يف 
حم���ط���ات ت����وزي����ع ال���ك���ه���رب���اء يف اإم������ارة 
مما  املا�شيني  العامني  خ��الل  ال�شارقة 
لل�شبكات  واال����ش���ت���ق���رار  ال���ث���ب���ات  ح��ق��ق 
الكهربائية وتخفي�ص ن�شبة االنقطاعات 
60 يف  بن�شبة  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ي��ف  خ���الل 
امل���ائ���ة وم����ن امل��خ��ط��ط االن���ت���ه���اء م���ن 8 
33 كيلو ف��ول��ت واأرب���ع  حم��ط��ات ج��ه��د 
العام  نهاية  فولت  كيلو   132 حمطات 

احلايل.
واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ص را�شد 
الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
الهيئة  اأن  وام  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
توجيهات  لتنفيذ  طاقتها  بكامل  تعمل 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�ص  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
�شبكات  لتطوير  ال�شارقة  حاكم  االأعلى 
ال���ك���ه���رب���اء يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق االإم������ارة 
ال�شبكة  يف  والثبات  اال�شتقرار  وحتقيق 
املوا�شفات  ب��اأح��دث  اخل��دم��ات  وت��وف��ري 
واإجراء  التمديدات  وم��راج��ع��ة  العاملية 
امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ي��ان��ة  اأع���م���ال 

كل  وتوعية  وال�شبكات  املحطات  جلميع 
تر�شيد  باأهمية  املجتمع  و�شرائح  فئات 
اال�شتهالك واال�شتخدام االأمثل للطاقة 

واملياه.
جاهزة  ال�شيانة  فرق  جميع  اأن  واأو�شح 
 24 م���دار  على  وتعمل  ا�شتعداد  وع��ل��ى 
���ش��اع��ة مل��واج��ه��ة اأي����ة ح����االت ط���ارئ���ة يف 
خالل  من  كافة  ال�شارقة  اإم��ارة  مناطق 

11 مركز �شيانة طارئة .
ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ال�شارقة اأجنزت اأعمال ال�شيانة الدورية 
جهد  للكهرباء  توزيع  حمطة   165 يف 
بجانب  االإم����ارة  اأن��ح��اء  33 يف خمتلف 
الوقائية  لل�شيانة  برنامج مكثف  اإجناز 
لتمديدات �شبكة الكهرباء واملحوالت يف 
اإطار  االإم���ارة وذل��ك يف  خمتلف مناطق 
اأن  اال�شتعدادات ملو�شم ال�شيف .. مبينا 
ال�شيانة �شملت عددا من وحدات توزيع 

الكهربائية  وامل��ح��والت  كيلوفولت   6.6
يف املناطق املختلفة .

را�شد  املهند�ص  الدكتور  �شعادة  واأو���ش��ح 
للخطوط  ال�����ش��ي��ان��ة  اأع���م���ال  اأن  ال��ل��ي��م 
الكهربائية  وامل����ح����والت  وال���و����ش���الت 
ال�شارقة  مدينة  يف  الهيئة  نفذتها  التي 
من  ع��دد  وتغيري  جتديد  على  ا�شتملت 
ال��و���ش��الت وال��ك��اب��الت وا���ش��ت��ب��دال عدد 
من امل��ح��والت ب��اأخ��رى جديدة وذل��ك يف 
ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق ال��ق��دي��ة ال��ت��ي كانت 
تعاين من كرثة االأعطال خالل الفرة 

املا�شية.
واأكد اأن الهيئة تتابع عرب فرق التفتي�ص 
االإ�شافات الع�شوائية التي ت�شر بال�شبكة 
الكهربائية وتبذل جهودا كبرية ملواجهة 
اأي���ة ظ���روف ط��ارئ��ة وتعمل على توفري 
الكفاءات  اأف�����ش��ل  واخ��ت��ي��ار  االإم��ك��ان��ي��ات 
يف  للعمل  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  وت��دري��ب��ه��ا  الفنية 

اأق�����ش��ام ال�����ش��ي��ان��ة وت���راع���ي اأع���ل���ى نظم 
اأية  ملواجهة  العمل  يف  واجل���ودة  االأم���ان 

ظروف طارئة.
لتطوير  ت�شعى  الهيئة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
العمليات الت�شغيلية والفنية التي تعمل 
ملدينة  الكهربائية  ال�شبكة  مراقبة  على 
الت�شغيل  م�شتلزمات  وت��وف��ري  ال�شارقة 
وال�شيانة للتقليل من االأعطال ومنعها 
من خالل اإجراء جميع املناورات الفنية 
مراجعة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ذل��ك  ال���الزم���ة 
وتطوير  ال�������ش���ي���ان���ة  ب����رام����ج  وت���ن���ف���ي���ذ 
والتعامل  الكهربائية  ال�شبكة  وحت�شني 
النقطاع  ال��ط��ارئ��ة  احل����االت  بع�ص  م��ع 

التيار الكهربائي باأ�شرع وقت ممكن .
االإحالل  اأع��م��ال  جميع  اأن  الليم  واأك���د 
والتعديالت  وال�����ش��ي��ان��ة  وال���ت���ج���دي���د 
تعتمد على الفنيني واملهند�شني باأق�شام 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ي��ان��ة يف 

التي  ال�شيانة احلديثة  تطبيق مفاهيم 
والت�شحيحية  الوقائية  ال�شيانة  ت�شمل 
اأعلى  مع  عالية  ت�شغيلية  كفاءة  ت�شمن 
درج�������ات ال�������ش���الم���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني وب���اأق���ل 

التكاليف.
باأهمية  والتثقيف  التوعية  جم��ال  ويف 
تر�شيد اال�شتهالك واال�شتخدام االأمثل 
الهيئة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار   .. وامل��ي��اه  للطاقة 
لعام  ا�شراتيجيتها  تنفيذ  يف  م�شتمرة 
اال�شتهالك  لتخفي�ص  الهادفة   2020

بن�شبة 30 يف املائة .
ال�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأن  وذك��ر 
اأطلقت هذا العام 12 برناجما ومبادرة 
وقطاعات  ف���ئ���ات  ت�����ش��ت��ه��دف  خم��ت��ل��ف��ة 
املجتمع كافة اإ�شافة اإىل اتخاذ اإجراءات 
املن�شاآت  اال�شتهالك خا�شة يف  تخفي�ص 
الكثيف  اال����ش���ت���ه���الك  ذات  وامل�������ش���ان���ع 

للطاقة .

جمل�ض االأعمال االإماراتي الربيطاين يعقد جل�سته الـ11 بت�سكيله اجلديد

من خالل تنفيذ 12 مزادًا اإلكرتونيًا

% »الوطنية للمزادات« يحقق منوًا يف املبيعات مبقدار 48 
•• دبي –الفجر:

ك�شف �شلمان حممد اإبراهيم مدير مركز 
– ع�����ش��و جمموعة  ل���ل���م���زادات  ال��وط��ن��ي��ة 
م����راك����ز االأع������م������ال ال���ت���اب���ع���ة مل���وا����ش���الت 
االإم������ارات- ع��ن مت��ك��ن امل��رك��ز م��ن تنظيم 
االأول  الربع  خ��الل  اإلكرونياً  م���زاداً   12
من العام احلايل، وحتقيق منو يف املبيعات 
بن�شبة بلغت %47.7 خالل الربع االأول 
لعام 2017 باملقارنة مع املدة نف�شها من 

عام 2016.
املركبات  ع���دد  اأن  امل��رك��ز  م��دي��ر  واأ����ش���اف 
حيث  م��رك��ب��ة،   866 ب��ل��غ  بيعها  مت  ال��ت��ي 
بيعت 380 مركبة داخلية اإ�شافة اإىل بيع 
486 مركبة خارجية، االأم��ر الذي يعني 
منواً يف عدد املركبات املباعة بلغ 66،9% 
ال�شابق  العام  من  نف�شها  بالفرة  مقارنة 
هي  املحققة  النتائج  اأن  م��وؤك��داً   ،2016
من  ج��زءاً  وت�شكل  للغاية،  م�شجعة  نتائج 
موا�شالت  ت�شهدها  التي  النوعية  القفزة 
االإمارات بالكامل من حيث حجم االأعمال 

وتنوع اخلدمات، ومنو العوائد.
اأو�شح  ب��امل��وق��ع؛  بامل�شجلني  يتعلق  وفيما 
اإبراهيم اأن عددهم بلغ 13،092 م�شجاًل 
منهم   ،2017 ل��ع��ام  االأول  ال��رب��ع  خ��الل 
الدولة  داخ����ل  م���ن  م�����ش��ج��اًل   10،041
 3،050 ع��ل��ى  ع����الوًة   ،76،7% بن�شبة 

هوؤالء  وي�شكل  الدولة  خ��ارج  من  م�شجاًل 
%23،3 من جمموع امل�شجلني.

ي�شهد  للمزادات  الوطنية  مركز  اأن  يذكر 
من���واً م��ط��رداً م��ن��ذ اإط��الق��ه وح��ت��ى االآن، 
ق��ف��زة نوعية  وك���ان ق��د متكن م��ن حتقيق 
يف م�شتوى خدماته وحجم اأعماله عندما 

للمركبات  االإل��ك��روين  امل���زاد  اأت���اح خدمة 
مطلع عام 2014، والتي ت�شمح للجمهور 
فر�شة امل�شاركة يف املزادات من خالل املوقع 
www.alwataneya. االإلكروين 

على  ال��ذك��ي  التطبيق  خ��الل  م��ن  اأو   ،ae
الهواتف املتحركة، علماً باأن املركز ا�شتطاع 

•• لندن-وام:

ع����ق����د جم���ل�������ص االأع�������م�������ال االإم�������ارات�������ي 
الربيطاين جل�شته احلادية ع�شرة واالأوىل 
له بت�شكيله اجلديد برئا�شة معايل نا�شر 
اأحمد ال�شويدي رئي�ص املجل�ص .. وذلك يف 

مدينة لندن.
حامد  �شليمان  ���ش��ع��ادة   .. اجلل�شة  ح�شر 
�شامل املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة 
املتحدة و�شعادة رو�شة العتيبة نائب رئي�ص 
ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  ق�شم  ورئي�ص  البعثة 
واالق��ت�����ش��ادي��ة يف ���ش��ف��ارة دول���ة االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و���ش��ع��ادة حم��م��د �شرف 
االقت�شادية  ل��ل�����ش��وؤون  ال���وزي���ر  م�����ش��اع��د 

والتجارية يف وزارة اخلارجية.
واأكد معايل نا�شر اأحمد ال�شويدي خالل 
اجلل�شة حر�ص دولة االإمارات على تعزيز 
املتحدة  اململكة  مع  االقت�شادية  العالقات 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
قيادتي  حر�ص  م��دى  يعك�ص  املجل�ص  ه��ذا 
وتنمية  تطوير  على  البلدين  وحكومتي 
ال�شراكات  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ال���ع���الق���ات  ه����ذه 
املجاالت  ال��ع��دي��د م��ن  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف 

�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الرئي�شية  اال�شتثمارية 
منها  ينطلق  مثالية  الأر���ش��ي��ة  التاأ�شي�ص 
ال��ب��ل��دان ن��ح��و ع���الق���ات م�����ش��ت��دام��ة تعود 

بالنفع على �شعبي البلدين ال�شديقني.
العديد  ح��ق��ق  امل��ج��ل�����ص  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ن�شيد بها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن 
ح��ي��ث ح��ق��ق ه��دف��ه اال���ش��رات��ي��ج��ي الذي 
وهو   2011 ع��ام  يف  تاأ�شي�شه  منذ  و�شعه 
و�شول التبادل التجاري واال�شتثماري بني 
ا�شرليني  جنيه  مليار   12 اإىل  البلدين 
يف عام 2015 االأم��ر ال��ذي حتقق يف عام 

.2014
حاليا  ي�����ش��ع��ى  امل��ج��ل�����ص  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
اال�شراتيجي  هدفه  حتقيق  على  للعمل 
بني  التجاري  التبادل  و�شول  وهو  الثاين 
ا�شرليني  جنيه  مليار   25 اإىل  البلدين 
االأمر الذي مت حتديده من خالل ر�شالة 
ال�شكر والتهنئة التي وجهها معايل ديفيد 
كامريون رئي�ص الوزراء الربيطاين ال�شابق 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
حتقيق  مبنا�شبة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 

الهدف اال�شراتيجي االأول للمجل�ص.

اأن جمل�ص  ال�����ش��وي��دي  م��ع��ايل  اأو���ش��ح  كما 
االأع��م��ال االإم���ارات���ي ال��ربي��ط��اين تنتظره 
املقبلة  ال��ف��رة  خ��الل  مهمة  ا�شتحقاقات 
اأخرى  ا�شراتيجية  اأه��داف  اإىل  للو�شول 
ب���ه���دف ت���ذل���ي���ل ال���ت���ح���دي���ات وامل���ع���وق���ات 
االإماراتية  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
التوا�شل  قنوات  تعزيز  والربيطانية عرب 

بني حكومتي البلدين.
اأن يحقق  اأم���ل���ه يف  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  واأع������رب 
القادمة  اال�شراتيجية  اأه��داف��ه  املجل�ص 
امل�شرك  ال��ع��م��ل  ع��رب  م��ه��ام��ه  ت��ت��ع��زز  واأن 
وتفعيل دور فرق العمل امل�شركة التي تعد 
الركيزة االأ�شا�شية يف اإجناح كافة م�شاريعه 
وخططه امل�شتقبلية املطروحة الهادفة اإىل 
تعزيز العالقات االقت�شادية بني البلدين 

ال�شديقني يف �شتى املجاالت.
من جهته .. �شرح �شعادة ال�شفري �شليمان 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  �شفري  امل��زروع��ي 
“ هناك  باأن  املتحدة  اململكة  املتحدة لدى 
تاأكيد على عمق العالقات االقت�شادية مع 
اململكة املتحدة واإ�شرار من اجلانبني على 
احلكومتني  م��ن  املو�شوع  ال��ه��دف  حتقيق 
جنيه  م���ل���ي���ار   25 اإىل  ال���و����ش���ول  وه�����و 

م�شريا   ..  ”2020 بحلول  اإ�شرليني 
اإىل العديد من الفر�ص والتحديات التي 
ي��ف��ر���ش��ه��ا خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت���اد 
االأوروب�������ي. وع��ل��ى ه��ام�����ص اجل��ل�����ش��ة .. مت 
 “ اي��ك��و  ال��دول��ي��ة  املنظمة  اتفاقية  توقيع 
ايكو” بني هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية 
مانحتني  بريطانيتني  وج��ه��ت��ني  دب���ي  يف 
ي�شهل  مم����ا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ل���ل���م���وؤه���الت 
باملوؤهالت الربيطانية يف دولة  االعراف 

االإمارات العربية املتحدة.
من  مكون  اجل��دي��د  املجل�ص  اأن  اإىل  ي�شار 
م���ع���ايل خ��ل��ي��ل حم���م���د ����ش���ري���ف ف�����والذي 
اأبوظبي  ج��ه��از  يف  االإدارة  جمل�ص  ع�شو 
الرميثي  ثاين  حممد  و�شعادة  لال�شتثمار 
رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة اأبوظبي و�شعادة 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الغرير  �شيف  ماجد 
غ���رف���ة دب����ي و����ش���ع���ادة ���ش��ل��ط��ان ب���ن �شليم 
رئي�ص جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي 
ملجموعة موانئ دبي العاملية و�شعادة اأحمد 
حممد املدفع رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة 
رواد   “ الريادية  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة 
رئي�ص  ث��اين  اآل  �شعيد  عبداهلل  و�شعادة   “
اأحمد  و�شعادة  لال�شتثمار  ثاين  جمموعة 

�شوق  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال�����ش��اي��غ  ع��ل��ي 
الرحمي  جميل  وحممد  العاملي  اأبوظبي 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
لطاقة امل�شتقبل - م�شدر والدكتور �شيف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ن��ا���ش��ري  ���ش��ل��ط��ان 
جا�شكو  الغاز-  ل�شناعات  اأبوظبي  ل�شركة 
رئي�ص  العلماء  �شلطان  �شليم  بدر  وال�شيد 
مبادلة  �شركة  يف  الطريان  �شناعة  وح��دة 
وال�����ش��ي��د ن��ا���ش��ر ب��ط��ي ع��م��ري ب���ن يو�شف 
رئي�ص جمموعة بن بطي العاملية القاب�شة 
وال�����ش��ي��د ���ش��ه��اب ق��رق��ا���ص رئ��ي�����ص جمل�ص 
بطي  وال�����ش��ي��د  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��م��ان  اإدارة 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  الكندي  �شعيد 
البادي  وال�����ش��ي��د خ��ال��د حم��م��د  ال��ك��ن��دي 
املدير التنفيذي ملجموعة البادي للتجارة 
نائب  وال�شيد عدنان كاظم  واال�شتثمارات 
طريان  يف  التخطيط  ق��ط��اع  اأول  رئ��ي�����ص 
بونو�شامي  ف��ي��ج��اي  وال�����ش��ي��د  االإم��������ارات 
نائب الرئي�ص لل�شوؤون الدولية يف طريان 
العمل  ف��رق  روؤ���ش��اء  اإىل  اإ�شافة  االحت���اد.. 
املنبثقة عن املجل�ص و�شعادة حمد عبداهلل 
االأعمال  جمل�ص  دع��م  جلنة  رئي�ص  امل��ا���ص 

االإماراتي الربيطاين واأع�شاء اللجنة.

 ،2016 ع����ام  خ����الل  م������زاداً   47 ت��ن��ف��ي��ذ 
4،342 مركبة  ب��ي��ع  مت��ك��ن خ��الل��ه��ا م��ن 
متنوعة، وقد ِبْيَع معظمها )%88 منها( 
ع��رب امل���زاد االإل��ك��روين ���ش��واء ع��ن طريق 
املوقع االإلكروين اأو عن طريق التطبيق 

الذكي.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  مايو 2017 العدد 12027



26

املال والأعمال
الثالثاء   23   مايو    2017  م   -   العـدد  12027  

Tuesday  23   May   2017  -  Issue No   12027

اأ�سواق املال االإماراتية توا�سل ن�ساطها 
لليوم الثاين و�سط عمليات �سراء انتقائية

•• اأبوظبي-وام:

ن�شاطها عرب  ال��ت��وايل  الثاين على  لليوم  االإم��ارات��ي��ة  امل��ال  اأ���ش��واق  وا�شلت 
�شريحة من االأ�شهم القيادية خا�شة املدرجة �شمن قطاعي العقار والبنوك 

وذلك بدعم من عمليات �شراء انتقائية تنفذها موؤ�ش�شات ا�شتثمارية .
دبي  ل�شوق  ال��ع��ام  املوؤ�شر  ارت��ف��ع  فقد  للتعامالت  اليومي  للر�شد  وفقا  و 
املوؤ�شر  انخف�ص  املقابل  ويف  نقطة   3390 بالغا   0.11% بن�شبة  امل��ايل 
 0.41% بن�شبة  4551 نقطة  اإىل  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  العام ل�شوق 
مقارنة مع اليوم ال�شابق . وراأى و�شطاء يف ال�شوق اأن عمليات ال�شراء التي 
و�شتكون  جيدا  اأم��را  يعدا  الثقيلة  االأ�شهم  بع�ص  على  التجميع  ت�شتهدف 
له اإنعاك�شات اإيجابية على اأ�شعار االأ�شهم املدرجة ب�شكل عام خالل الفرة 
القادمة موؤكدين اأن زيادة التاأثري االإيجابي لعمليات ال�شراء هذه ي�شتوجب 
اي�شا حت�شن احجام ال�شيولة املتداولة . وكان �شهم اإعمار من اأكرث االأ�شهم 
ن�شاطا يف جل�شة hls بعدما ارتفع يف فرة من فرات التداول اإىل م�شتوى 
فيما  دره��م   7.44 التعامالت عند  نهاية  يغلق مع  اأن  قبل  دره��م   7.51
�شعد” �شهم اعمار مولز “ اإىل 2.60 درهم للمرة االأوىل منذ اأكرث من 
واأ�شهم   . دره��م   2.88 بالغا  مكا�شب جيدة  دام��اك  �شهم  اإ�شبوعني وحقق 
اإرتفع  “ ال��ذي  “ �شهم بنك االإم���ارات دب��ي الوطني  التح�شن ال��ذي �شجله 
اإىل 8.20 درهم وبنك دبي االإ�شالمي اإىل 5.86 درهم يف دعم االإغالق 

االأخ�شر ملوؤ�شر �شوق دبي املايل .
ويف �شوق اأبوظبي تعر�شت �شريحة من االأ�شهم القيادية جلني اأرباح جزئي 
وطبيعي بعد االرتفاعات التي �شجلتها يف اجلل�شات ال�شابقة واأغلق �شهم بنك 
اأبوظبي االأول عند م�شتوى 11.15 درهم يف حني اأقفل �شهم الدار عند 
املتداولة  ال�شيولة  2.28 درهم. وعلى �شعيد  نف�شه وهو  ال�شابق  م�شتواه 
اأبوظبي  �شوقي  338 مليون درهم يف  املربمة  ال�شفقات  بلغت قيمة  فقد 
�شهم نفذت  املتداولة نحو300 مليون  االأ�شهم  املاليني وو�شل عدد  ودبي 
64 �شهما اإرتفعت  4714 �شفقة. وبلغ عدد االأ�شهم املتداولة  من خالل 
اأ�شعار 20 منها يف حني انخف�شت اأ�شعار 35 وثبتت اأ�شعار 9 �شركات عند 

م�شتوياتها يف اليوم ال�شابق .

ارتفاع اأ�سعار �سلة خامات »اأوبك« 
اإىل 50.87 دوالرًا للربميل

•• فيينا-وام:

“ ال�  “ اأوب��ك  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  �شلة خامات منظمة  اأ�شعار  ارتفعت 
13 يوم اجلمعة املا�شي اإىل 50.87 دوالر للربميل مقارنة ب�شعر اليوم 
الذي قبله الذي و�شل اإىل 49.87 دوالر للربميل.   وت�شم �شلة خامات 
“ اأوبك “ - التي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة االإنتاج - االأنواع التالية 
.. خام مربان االإماراتي وخام مزيج �شحارى اجلزائري واالإيراين الثقيل 
الليبي  ال�شدر  وخ��ام  الكويتي  الت�شدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�شرة 
العربي  القطري واخل��ام  البحري  النيجريي واخل��ام  وخام بوين اخلفيف 
وربيع  االأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�شول  واخلام  ال�شعودي  اخلفيف 

اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري.

�سندوق النقد العربي ينظم دورة 
حول �سفافية البنوك املركزية

•• اأبوظبي -وام:

دعا معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�ص 
اإدارة �شندوق النقد العربي البنوك املركزية اإىل �شرورة التعامل  جمل�ص 
واإتاحة  النقدية واالف�شاح  لل�شيا�شة  العام  ب�شفافية وو�شوح �شمن االطار 
املعلومات املمكنة للن�شر. وقال احلميدي يف كلمة له ام�ص يف افتتاح دورة “ 
�شفافية البنوك املركزية و�شيا�شة تبليغ ال�شيا�شة النقدية “ التي ينظمها 
املركزي  البنك  م��ع  بالتعاون  بال�شندوق  االقت�شادية  ال�شيا�شات  معهد 
هذه  اعتماد  اإن   .. غ��د  بعد  وتختتم  باأبوظبي  ال�شندوق  مقر  يف  االمل���اين 
ال�شيا�شات يوؤدي اىل �شهولة االدارة والتنفيذ والتفاعل زمنيا مع توجهات 
النقدية  بال�شيا�شة  يتعلق  وفيما  االق��ت�����ش��ادي.  االداء  وم��وؤ���ش��رات  ال�شوق 
التي  الكلية  ال�شيا�شة االقت�شادية  اأهم جماالت  اأحد  اأنها  اعتربها معاليه 
تنظم العالقة بني النقود والن�شاط االقت�شادي بهدف حتقيق اال�شتقرار 
االقت�شادية  االأن�شطة  ملمار�شة  منا�شب  مناخ  توفري  بالتايل  و  االأ�شعار  يف 

املختلفة واإر�شاء اأ�ش�ص منو اقت�شادي قابل لال�شتمرار.

بعد اأن حققت اقباًل كبريًا

 جائزة االمارات للطاقة 2017 تتلقى �سعف الطلبات
 للم�ساركة �سمن فئات اجلائزة املختلفة عن دورتها ال�سابقة

••  دبي-الفجر: 

دبي  يف  للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�ص  اأع��ل��ن 
امل�شاركة  طلبات  ع��دد  �شعف  تلقيه  ع��ن 
 2017 ل��ل��ط��اق��ة  يف ج���ائ���زة االم�������ارات 
وذل�����ك م��ق��ارن��ة ب����اأع����داد امل�����ش��ارك��ني يف 
اإغالق باب  الدورة ال�شابقة وخا�شة مع 
امل�شاركة. وتنظم اجلائزة حتت الرعاية 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�شاحب  الكرية 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي، رعاه 
متخ�ش�شون  خ��رباء  �شيبداأ  حيث  اهلل، 
الطلبات  ب���ف���رز  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل���ن���ة  م����ن 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا يف ال���ف���رة م���ن م���اي���و حتى 
يونيو 2017، قبل مراجعتها من قبل 

من  اعتمادها  ث��م  وم��ن  الفنية،  اللجنة 
قبل اللجنة التنفيذية الإدارة اجلائزة.

���ش��ع��ادة / �شعيد  امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال  وب���ه���ذه 
رئ��ي�����ص املجل�ص  ن��ائ��ب  ال��ط��اي��ر  حم��م��د 
االأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة ب��دب��ي ورئ��ي�����ص جائزة 
“ ���ش��ه��دت جائزة  ل��ل��ط��اق��ة:  االم�������ارات 
الثالثة،  دورت���ه���ا  يف  ل��ل��ط��اق��ة  االم�����ارات 
للطاقة  االأعلى  املجل�ص  ينظمها  والتي 
بدبي حتت �شعار “حلول مبتكرة لطاقة 
ن�شبة م�شاركة فاقت التوقعات  نظيفة”، 
وذل���ك بعد و���ش��ول ع��دد امل�����ش��ارك��ات اإىل 
ال�شابقة.  ب����ال����دورة  م��ق��ارن��ة  ال�����ش��ع��ف 
وتعترب اجلائزة من�شة لالإبداع واالبتكار 
يف جمال الطاقة، حيث ت�شاهم يف تعزيز 
منطقة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع 

اأفريقيا«.  و���ش��م��ال  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
واأ�شاف �شعادته: “ت�شلط اجلائزة، التي 
وتغطي  ع��ام��ني  ك��ل  م��رة  تنظيمها  يتم 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، 
املمار�شات واالأعمال  اأف�شل  ال�شوء على 
الرائدة يف جمال كفاءة الطاقة، الإر�شاء 
من�شة دولية لالأفراد واملوؤ�ش�شات جتمع 
وحتتفي  ب��ه��ا  ال��ف��ائ��زي��ن  مظلتها  حت��ت 
وكفاءة  اإدارة  جم����ال  يف  ب���اإجن���ازات���ه���م 
تر�شيدها  و���ش��ب��ل  وا���ش��ت��دام��ة  ال��ط��اق��ة 

واملحافظة عليها.
قائاًل:  الطاير  �شعيد  �شعادة/  واختتم 
“نتقدم بال�شكر لكل اجلهات التي قامت 
للجائزة  املتميزة  ال��دورة  هذه  مب�شاندة 
االإقليمي  اأو  املحلي  امل�شتوى  على  �شواء 

اآخ���ر يف  اجن���از  اىل  ونتطلع  ال��ع��امل��ي،  اأو 
دعم  يف  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة  حتقيق 
وحتقيق االبتكار واال�شتدامة واالقت�شاد 
االخ�شر«. من جانبه اأكد �شعادة/ اأحمد 
للمجل�ص  العام  االأم��ني  املحريبي،  بطي 
رئي�ص  ون��ائ��ب  دب���ي  يف  للطاقة  االأع��ل��ى 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل���ائ���زة االم�����ارات 
الثالثة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  اأن  للطاقة 
نطاق  خ���ارج  دول  م��ن  طلبات  ا�شتقبلت 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 
فنلندا،  رو����ش���ي���ا،  ال��ه��ن��د،  اأمل���ان���ي���ا،  م��ث��ل 
ال�شويد  امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة،  ال��والي��ات 
املحريبي  �شعادة/  واأ�شاف  والربتغال.  
باأن هذا التنوع يف الطلبات يعك�ص اأهمية 
حول  النظيفة  والطاقة  الطاقة  قطاع 

العامل ويوؤكد �شعي اجلميع نحو تعزيز 
مفهوم التنمية امل�شتدامة«. 

�شمن زياراتها امل�شتمرة ا�شتعدادًا ل�شهر رم�شان

»اقت�سادية دبي« تزور �سوق ال�سمك  يف دبي 
وتدعو التجار لاللتزام باالأ�سعار وتوفري احتياجات امل�ستهلكني 

البحرية  باملنتجات  امل�شتهلك  تعريف 
يف  الغفري  لالإقبال  نظراً  ال�شراء،  اأثناء 
�شهر رم�شان املبارك الذين ت�شهد معظم 

اإزدحاماً كبرياً من قبل امل�شتهلكني. 
الزيارة  “�شهدت  ال��ع��و���ش��ي:  واأ����ش���اف 
���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ال����ل����ق����اءات م����ع ع�����دد من 

تعزيز  ع���ل���ى  ح���ر����ش���اً  وذل������ك  ال���ت���ج���ار 
ال��ق��ط��اع اخلا�ص،  ال�����ش��راك��ة م���ع  م���ب���داأ 
ال���رق���اب���ة  ق����ط����اع  اأن  ع���ل���ى  وال����ت����اأك����ي����د 

ه���ذا ال��ن��ه��ج يف ت��ط��وي��ر ب����روج ل��ع��دد كبري 
ال��ع��ال��ي��ة مثل  ال��ق��ي��م��ة  م���ن احل���ل���ول ذات 
اأغطية الدفيئات الزراعية امل�شنعة بتقنية 
ال�شوء  بانت�شار  ت�شمح  التي   Borstar
اإنتاجية  ت��ع��زي��ز  يف  لت�شاهم  خ��الل��ه��ا  م��ن 
الربحية  وزي�������ادة  ال���زراع���ي���ة  امل��ح��ا���ش��ي��ل 
اإ�شافة اإىل مادة RA140E من البويل 
 Borstar بتقنية  امل�شنعة  ب��روب��ي��ل��ني 
تزويد  اأنظمة  ت�شنيع  يف  ت�شتخدم  والتي 
امل��ي��اه ال��ت��ي ت��وؤم��ن اإي�����ش��اال اآم��ن��ا و�شحيا 
مل��ي��اه ال�����ش��رب. واأط��ل��ق��ت ب���روج اأه��داف��ه��ا يف 
الركيز  لزيادة   2021 لعام  اال�شتدامة 
مب�شوؤوليتها  واالل��ت��زام  االأداء  تعزيز  على 
البيئي  الأث���ره���ا  واإدارت�����ه�����ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ودعم منوها االقت�شادي ويظهر ذلك من 
ال�شلوك اخلا�شة  “ تطبيق قواعد  خالل 
خارجية  مب�����ش��ادر  اال�شتعانة  مب�شوؤولية 
بالن�شبة ملزودينا تعزيزا ل�شمعة عمالئنا” 
بن�شبة  العمالء  �شكاوى  معدل  و”خف�ص 
ت�شل اإىل اأكرث من 40 باملائة” و”تعزيز 
50 باملائة  اأك��رث من  ب��اأن  االجن��از املتمثل 
باأدنى  تتمتع  االب��ت��ك��اري��ة  م�شاريعها  م��ن 
 70 بن�شبة  امل��ن��ت��ج��ات  ال���ش��ت��دام��ة  م��وؤ���ش��ر 
“زيادة ن�شبة مبيعات  اإىل  ا�شافة  باملائة” 

املنتجات اجلديدة اإىل 20 باملائة.
 3 ب��روج  م�شنع  ت�شغيل  يف  جناحها  وبعد 
املن�شاآت  م��واق��ع  اأ�شبحت   2015 ع��ام  يف 
ت�شكل  ال���روي�������ص  يف  ل������ربوج  االإن���ت���اج���ي���ة 
البويل  الإن��ت��اج  متكامل  جممع  اأك��رب  االآن 
اأول��ي��ف��ي��ن��ات يف ال���ع���امل وذل����ك ب��ع��د زي���ادة 

•• دبي-الفجر: 

يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  نظمت 
التجارية  ال��رق��اب��ة  بقطاع  ممثلة  دب���ي، 
اإىل  ج��دي��دة  زي����ارة  امل�شتهلك،  وح��م��اي��ة 
وذل��ك �شمن  دب��ي،  باإمارة  ال�شمك  �شوق 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن االج��ت��م��اع��ات وال����زي����ارات 
الر�شمية امل�شتمرة ملجموعة من االأ�شواق 
احل���ي���وي���ة يف اإم�������ارة دب�����ي، ل��ل��ت��اأك��د من 
ل�شهر  البيع  منافذ  يف  التجار  ا�شتعداد 
بو�شع  وال���ت���زام���ه���م  امل����ب����ارك،  رم�����ش��ان 
واإ���ش��ت��ع��داده��م لتلبية  االأ���ش��ع��ار،  ق��وائ��م 

متطلبات امل�شتهلكني.
بو�شع  التجار  جميع  على  التاأكيد  كما   
التوا�شل  ب��ق��ن��وات  اخل��ا���ش��ة  ال��ل��وح��ات 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ب��ق��ط��اع  اخل���ا����ش���ة 
الثقة  لتعزيز  وذلك  امل�شتهلك،  وحماية 
ال��ذي��ن يثلون خمتلف  اجل��م��ه��ور،  م��ع 

�شرائح املجتمع.
وعلى نحو مت�شل، قال اأحمد العو�شي، 
يف  ال���ت���ج���اري���ة  ال����رق����اب����ة  اإدارة  م���دي���ر 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب�����ي: ت���رك���ز ال����زي����ارة على 
واللحوم  ال�������ش���م���ك  جت�����ار  ا����ش���ت���ه���داف 
التاأكيد  ال���زي���ارة  خ���الل  ومت  امل��ج��م��دة، 
ال�شمك  ���ش��وق  ال��ت��ج��ار يف  ال���ت���زام  ع��ل��ى 
واأبرزها:  دب��ي،  اقت�شادية  با�شراطات 
و�شع مل�شقات االأ�شعار واملوا�شفات على 
املنتجات البحرية ب�شكل وا�شح باللغتني 
العربية اأو اأي لغة اأجنبية اأخرى، وذلك 
ملنع حدوق التالعب يف االأ�شعار، وكذلك 

•• اأبوظبي-وام:

للبروكيماويات  ب����روج  ���ش��رك��ة  ���ش��ارك��ت 
مبعر�ص ت��شاينا بال�ص 2017” للرويج 
التغليف  املبتكرة يف قطاعي  ملزايا حلولها 
م�شاركة  ت��اأت��ي  التحتية.  والبنية  امل��ط��ور 
بدعم قطاع  “ تاأكيدا اللتزامها  ب��روج   “
االنتهاء  بعد  خا�شة  البال�شتيك  �شناعة 
جممعها  يف  االأخ����������رية  ت���و����ش���ع���ت���ه���ا  م�����ن 
ذي  اأول��ي��ف��ي��ن��ات  ال��ب��ويل  الإن��ت��اج  ال�شناعي 
باأبوظبي  ال��روي�����ص  يف  ال��ع��امل��ي��ة  املقايي�ص 
املركبات  بت�شنيع  اخل��ا���ش��ة  وم��ن�����ش��اآت��ه��ا 

البال�شتيكية يف �شنغهاي.
للبروكيماويات  ب��روج  �شركة  ا�شتعر�شت 
البال�شتيكية  احل��ل��ول  ت��وف��ري  يف  ال��رائ��دة 
اأ�شخم  يعد  ال��ذي  املعر�ص  خالل  املبتكرة 
البال�شتيكية  لل�شناعات  جت��اري  معر�ص 
يف اآ���ش��ي��ا واأخ��ت��ت��م يف 19 م��اي��و اجل����اري.. 
البويل  ح��ل��ول  م��ن  ال��وا���ش��ع��ة  جمموعتها 
والبنية  التغليف  لتطبيقات  اأول��ي��ف��ي��ن��ات 
والطاقة  ال�������ش���ي���ارات  وق���ط���اع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واأحدثت  وال���زراع���ة.  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
االبتكارية  قدراتها  يف  مهما  تغيريا  ب��روج 
ب��اإن�����ش��ائ��ه��ا م���راف���ق ب��ح��ث وت���ط���وي���ر على 
م�شتوى عاملي يف كل من اأبوظبي و�شنغهاي 
اإع��ادة هيكلية  مبا ينعك�ص نهج االبتكار يف 
عقد  اإىل  ال��رام��ي��ة  الت�شويقية  اأع��م��ال��ه��ا 
مزيد من ال�شراكات يف ذات القطاع لتلبية 
ت�شنيع  يف  العاملة  ال�شركات  احتياجات 
اأو����ش���ع ن��ط��اق. و�شاهم  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك ع��ل��ى 

حري�ص  امل�شتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
وفق  االأع��م��ال  مزاولة  �شري  �شمان  على 
من  الغر�ص  واأن  املتعبة،  املعايري  اأرق��ى 
ه��ذه ال��زي��ارات واحل��م��الت امل�شتمرة هو 
ت��وع��ي��ة ال��ت��ج��ار، وال��ع��م��ل ع��ل��ى توطيد 
ي�شاهم يف  االأمر  بامل�شتهلكني،  عالقتهم 
بني  واحليادية  ال�شفافية  مبداأ  تطبيق 
التاجر وامل�شتهلك، وبالتايل عدم تراكم 
منافذ  قبل  من  وال��ت��ج��اوزات  املخالفات 

البيع والتجار«.
واأ�شار العو�شي اإىل مدى جتاوب التجار 
اإىل  اأن  م��ع م���ب���ادرات ال��ق��ط��اع، م��ن��وه��اً 
اإلتزامهم  اأك����دوا  ال��ل��ح��وم  جت���ار  معظم 
لتغطية  ال����الزم����ة  ال���ك���م���ي���ات  ب���ت���وف���ري 
���ش��ه��ر رم�شان  امل��ت��زاي��د خ���الل  ال��ط��ل��ب 
اإىل  ال��ل��ح��وم،  م�شادر  وتو�شيح  امل��ب��ارك 
جانب عر�شهم اأرقام التوا�شل اخلا�شة 

بحماية امل�شتهلك يف دبي.
واأك�����د ال��ع��و���ش��ي اأن اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي ال 
اال�شراطات  ف��ر���ص  اإىل  ف��ق��ط  ت�شعى 
اجلوانب  مناق�شة  واإمن���ا  ال��ت��ج��ار،  على 
ال���ت���ي ت���ه���م ال����ت����ج����ار، واالط���������الع على 
امل�شاكل التي يواجهونها. ودعا العو�شي 
اجل��م��ه��ور اإىل ال��ت��وا���ش��ل واالإب�����الغ عن 
االأ�شعار  يف  رف���ع  اأو  ت��الع��ب  عملية  اأي 
ع���ل���ى: )خدمة  االت�������ش���ال  خ�����الل  م����ن 
اأو   ،)600545555 دب������ي  اأه�������ال 
اخلا�شة  التوتري  �شفحة  ع��رب  االإب���الغ 
Dubai_@ امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ب��ح��م��اي��ة 

 consumers

الطاقة االإنتاجية لل�شركة اإىل 4.5 مليون 
ب��روج من  طن �شنويا . و مت بيع منتجات 
حلول البويل اإثيلني املرابط ذي الكثافة 
املنخ�شة من نوع LS4201R باعتباره 
اأحد اأبرز االإجنازات التي حققتها ال�شركة 
مب�شنع  املتمثلة  االأخ����رية  التو�شعة  ب��ع��د 
وت�شتخدم هذه احللول امل�شنعة   .3 بروج 
وحدة  يف  امل��ت��ق��دم��ة   Borlink بتقنية 
البويل اإثيلني املرابط وفق اأعلى معايري 
اجلودة يف تطبيقات مواد العزل يف كابالت 
اجلهد املتو�شط.. وتنعك�ص مزايا هذه املادة 
بالن�شبة للعمالء يف تعزيز اإمكانياتهم على 

�شناعة منتجات متنا�شقة وموثوقة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  رول����ز  ومي  واأو����ش���ح 
معدل  اأن  ليمتد  ب��راي��ف��ت  ب����روج  ل�����ش��رك��ة 

من���و ا���ش��ت��ه��الك ال���ب���ويل اأول���ي���ف���ي���ن���ات يف 
م�شتواه  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ا  م������ازال  ال�����ش��ني 
العايل بن�شبة 6 باملائة �شنويا وبحلول عام 
2022 من املتوقع اأن يتم ا�شتهالك اأكرث 
اإثيلني  ال��ب��ويل  م��ن  70 مليون ط��ن  م��ن 
والبويل بروبيلني من قبل قطاع �شناعة 
عن  واأع���رب  بال�شني.  املحلي  البال�شتيك 
يف  للنمو  كبرية  اإمكانية  ب��وج��ود  اعتقاده 
هذا القطاع لكن لي�ص من خالل النمو على 
فامل�شاألة  االبتكار  بتعزيز  بل  وا�شع  نطاق 
لعمالئنا  ك���ب���رية  ق��ي��م��ة  ب��ت��وف��ري  ت��ت��ع��ل��ق 
عموما  ول��ل��م��ج��ت��م��ع  ع��م��الئ��ن��ا  وع���م���الء 
امل�شتقبل  ببناء  تتعلق  امل�شاألة  اأن  م��وؤك��دا 
قال  و  فيه.  بالعي�ص  جميعا  نرغب  ال��ذي 
“ ن�شارك يف معر�ص ت�شاينابال�ص  رولز : 

واملحتملني  احل��ال��ي��ني  ع��م��الءن��ا  ل��ن��ط��ل��ع 
على كيفية حتقيق هذه االأهداف ونناق�ص 
معهم اإمكانية مواءمة براجمنا االبتكارية 
ل��ت��ن��ا���ش��ب اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ف��ن��ح��ن ع��ل��ى اأمت 
اال���ش��ت��ع��داد ل��دع��م ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع من 
خالل تطويرنا حللول متنوعة ت�شاهم يف 
حل اأكرث امل�شاكل اأهمية اإىل جانب قدرتنا 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ت��ع��زي��ز م��وق��ع��ن��ا وحتقيق 
اإ�شراتيجيتنا.”  وف��ق  املر�شومة  اأهدافنا 
االأول  النائب  اأونغ  من جهته قال فن�شنت 
يف  اآ�شيا  �شمال  ملنطقة  التنفيذي  للرئي�ص 
ملبادرة  ق��وي��ا  داع��م��ا  ب���روج تعترب  اإن  ب���روج 
اجلديدة   ”2025 ال�����ش��ني  يف  “�شنع 
ال�شينية لتطوير  اأطلقتها احلكومة  التي 

القطاع ال�شناعي ب�شكل �شامل.

تكثيف الرقابة على االأ�سواق خالل رم�سان واآليات جديدة للتوا�سل مع امل�ستهلكني

بروج توؤكد دعمها مل�سنعي البال�ستيك يف معر�ض »ت�ساينابال�ض 2017«

•• ال�صارقة-وام: 

حلماية  االإم������ارات  جمعية  ا���ش��ت��ح��دث��ت 
على  ال��رق��اب��ة  لتكثيف  خطة  امل�شتهلك 
 .. االأ�شواق خالل �شهر رم�شان الكرمي 
رئي�ص  احلو�شني  جا�شم  خ��ال��د  بح�شب 
جمل�ص اإدارة اجلمعية. واأو�شح احلو�شني 
اأن اجلمعية �شر�شد املخالفات اليومية 
واملعرو�شات  ال��ب��ي��ع  ب���اأمن���اط  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اأع�شائها  خالل  من  واالأ�شعار  ال�شلعية 
بيئة  لتوفري  �شعيا  اأنف�شهم  واملت�شوقني 
اآمنة واملحافظة على حقوق  ا�شتهالكية 
وفرت  اجل��م��ع��ي��ة  اإن  وق����ال  امل�����ش��ت��ه��ل��ك. 
مع  للتوا�شل  وم��ب��ت��ك��رة  ج��دي��دة  اآل��ي��ات 
اأنحاء الدولة عرب  امل�شتهلكني من كافة 
وموقعها  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
�شكاوى  تلقي  �شيتم  حيث   .. الر�شمي 
وا�شتف�شاراتهم  امل�شتهلكني  ومالحظات 
اجلهات  اإىل  وحتويلها  يومية  ب�����ش��ورة 
االإج����راءات  وات��خ��اذ  ملتابعتها  املخت�شة 
القانونية حيالها. واأ�شار حممد عبداهلل 
خطة  تنفيذ  متابعة  م�����ش��وؤول  ال��ن��اع��ور 
االأ����ش���واق يف رم�شان  مل��ت��اب��ع��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
االقت�شاد  وزارة  خم��اط��ب��ة  ���ش��ي��ت��م  اإن����ه 

بالدوائر  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  واأق�������ش���ام 
احلمالت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
 400 تتجاوز  والتي  تنفيذها  يتم  التي 
حملة علنية و�شرية يف خمتلف االأ�شواق 
مم  اأن  واعترب  ال��دول��ة.  مناطق  بجميع 
اأع�شائها  ع��رب  اجلمعية  م�شاركة  ���ش��اأن 
قاعدة  ت��وف��ري  التفتي�شية  احل��م��الت  يف 
ال�شوقية  ب��امل��م��ار���ش��ات  ت��ت��ع��ل��ق  ب��ي��ان��ات 
احلفاظ  واآليات  امل�شتهلكني  واحتياجات 

ع��ل��ى ان�����ش��ب��اط االأ������ش�����واق ب�����ش��ك��ل عام 
امل�شاركة  �شت�شمن  ك��م��ا   “ م�شيفا   ..
االط������الع ع��ل��ى امل����خ����زون ال�����ش��ل��ع��ي من 
اخل�������ش���روات وال��ف��اك��ه��ة وغ��ريه��م��ا من 
اإجراءات  من  والتاأكد  اال�شا�شية  ال�شلع 
ومالءمتها  و�شالحيتها  عليها  الرقابة 
ل�شحة امل�شتهلك ». وك�شف حممد جا�شم 
ورئي�ص  االإدارة  احلو�شني ع�شو جمل�ص 
اللجنة االإعالمية باجلمعية عن تد�شني 

نظام توا�شل متطور ل�شكاوى امل�شتهلكني 
يتيح ت�شجيل بيانات ال�شكاوى اإلكرونيا 
وال��ت��وا���ش��ل م���ع امل�����ش��ت��ه��ل��ك ع���ن طريق 

الر�شائل الن�شية التي يوفرها.
خالل  �شيتم  النظام  تد�شني  اأن  واأو�شح 
امل�شتهلك  �شيطلع  مما  املقبلة  ال�شاعات 
ال�شكوى  ت��ط��ورات  ع��ل��ى  تلقائي  ب�شكل 
ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا م��ن��ذ ا���ش��ت��الم��ه��ا وحتى 
النظام  اأن  م�شريا   . حلها  اإىل  التو�شل 

اأي�����ش��ا خ��دم��ة االأر�شيف  ي��وف��ر  اجل��دي��د 
االإل���ك���روين وخ��ا���ش��ي��ة حم���رك البحث 
بها  تقدم  م�شتندات  اأو  �شكوى  اأي��ة  ع��ن 
عن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ص  للجمعية  امل�شتهلك 
تاريخ تقديها. ودعا جمهور امل�شتهلكني 
اإىل التحلي باالإيجابية وعدم الردد يف 
التقدم ب�شكوى للجمعية اأو اإىل اأي جهة 
داخل  امل�شتهلك  بحماية  معنية  اأخ���رى 
ال��ت��ع��دي على حقوقها  ح��ال  ال��دول��ة يف 
املتقدمني  ع������دد  ت�������ش���اع���ف  م���ت���وق���ع���ا 

بال�شكاوى مع هذا النظام اجلديد.
املمثل  ال�����ش��اي��غ  ن�����ش��ر ج��ع��ف��ر  واأ�����ش����ار 
ا�شتعدادات  اإىل  للجمعية  االإع���الم���ي 
امل�شتهلك  ن�شرة  لطباعة  حاليا  جت��ري 
وال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن م��ع��ل��وم��ات ه���ام���ة من 
امل�شتهلكني  وت��ث��ق��ي��ف  ت��وع��ي��ة  ���ش��اأن��ه��ا 
توزيعها  و�شيتم  وواجباتهم  بحقوقهم 
جمانا على جمهور امل�شتهلكني يف اأماكن 
تواجدهم. وطالب امل�شتهلكني بالتفاعل 
الدائم مع ح�شابات اجلمعية على في�ص 
بوك وتوير وان�شتغرام ب�شفة م�شتمرة 
واالإر�شادات  امل��الح��ظ��ات  على  ل��الط��الع 
التي  التثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  وال��ن�����ش��ائ��ح 

تبثها اجلمعية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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وفد اإماراتي يزور الرنويج ويوؤكد اأهمية تعزيز التجارة معها 

مناق�سات حول اال�ستثمارات التاأ�سي�سية .. 
واملن�سوري: تقدم خدماتها من االإمارات لـ98 دولة

•• اأبوظبي-وام: 

ناق�شت فعاليات املنتدى التعريفي ال�شنوي الثالث للم�شتثمرين التاأ�شي�شيني 
“ بدعم  دي  اإي��ه  “ �شتارت  االأع��م��ال  وري���ادة  االبتكار  تنظمها من�شة  والتي   -
من وزارة االقت�شاد وبالتعاون مع “ فينت�شر �شوق “ بح�شور خرباء حمليني 
ودوليني - اأبرز املوا�شيع ذات ال�شلة باال�شتثمارات التاأ�شي�شية بهدف تو�شيح 
مزايا اال�شتثمار التاأ�شي�شي يف ال�شركات النا�شئة وحث م�شتثمريه على م�شاندة 
بيئة ريادة االأعمال يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وتبادل امل�شاركون وجهات 
النظر ب�شاأن اال�شتثمارات العاملية مقارنة باملحلية مبا من �شاأنه تعزيز بيئة ريادة 
اأعمال متكاملة ومزدهر يف دولة االإمارات العربية املتحدة. واأ�شار معايل �شلطان 
بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد اإىل اأن دولة االإمارات ت�شع االبتكار يف �شميم 
�شعيها نحو بناء اقت�شاد مبني على املعرفة لرفد م�شرية التنمية .. منوها اإىل 
اأنها متلك اليوم واحدة من اأف�شل بيئات اال�شتثمار بالعامل واالأف�شل يف املنطقة 
نتيجة لبنيتها التحتية املتطورة وتقدمها يف جمال التكنولوجيا وتوفر الدعم 
املتينة  ال�شراكات  على  عالوة  االقت�شادية  القطاعات  لكافة  الكبري  احلكومي 
اإىل متكن  املن�شوري  اأ�شار  االإط��ار  ه��ذا  واخل��ا���ص. ويف  القطاع احلكومي  بني 
العديد من امل�شتثمرين الدوليني من اإن�شاء �شركات مقرها دولة االإمارات توفر 
عاملية  �شركات  لت�شبح  التو�شع  يف  بع�شها  جنح  املنطقة  اأنحاء  لكافة  خدمات 
ت�شدر منتجاتها وتقدم خدماتها لنحو 98 دولة حول العامل من مكاتبها يف 
اآل �شالح  �شعادة عبد اهلل  اأك��د   .. املتحدة. من جانبه  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
اأن دولة االإمارات  وكيل وزارة االقت�شاد ل�شوؤون التجارة اخلارجية وال�شناعة 
الدوليني ورواد االأعمال  ا�شتثمار متطورة وجاذبة للم�شتثمرين  تتمتع ببيئة 
خا�شة يف جمال التكنولوجيا وال�شناعات واالبتكار بف�شل اقت�شادها التناف�شي 
وت�شريعاتها الداعمة لال�شتثمار. وقال رامي�ص جاجناناثن نائب عميد تطوير 
ريادة االأعمال يف جامعة نيويورك اأبوظبي ومدير عام من�شة �شتارت اإيه دي اإن 
“ امل�شتثمرين التاأ�شي�شيني يلعبون دورا حيويا يف تزويد رواد االأعمال بالدعم 
الذي يحتاجونه الإطالق �شركاتهم يف مراحلها االأوىل وذلك لتجنب املخاطر 
املحتملة التي ت�شاحب اإن�شاء �شركة جديدة بينما يواجهون حتديات ال�شوق ». 
واأ�شاف اأن الهدف هو تعزيز بيئة ريادة االأعمال لت�شبح �شاملة وكذلك تزويد 
امل�شتوى يف  ا�شتثمار عاملي  لبناء جمتمع  الالزمة  ب��االأدوات  النا�شئة  ال�شركات 
دولة االإمارات من خالل املنتدى التعريفي للم�شتثمرين التاأ�شي�شيني  اآجنيل 
رايزينج  . واأو�شح اأن من�شة �شتارت اإيه دي لريادة االأعمال يف جامعة نيويورك 
اأبوظبي ت�شعى اإىل تعزيز بيئة مزدهرة لريادة االأعمال يف دولة االإمارات مل�شاندة 
كل من ال�شركات النا�شئة وامل�شتثمرين. ومن ناحيتها .. نوهت �شونيا ويولر 
ال�شريكة املوؤ�ش�شة ل�فينت�شر �شوق اإىل اأن العدد املتزايد من امل�شاركني يف منتدى 
نحو  التوجه  زي��ادة  اإىل  ي�شري  املا�شية  الثالث  االأع���وام  ط��وال  راي��زجن  اإينجل 
اال�شتثمار التاأ�شي�شي يف املنطقة ..فيما يعترب املنتدى مبثابة من�شة تعليمية 
�شاملة للم�شتثمرين التاأ�شي�شيني .. م�شددا على موا�شلة ال�شعي لبناء وتثقيف 
جمتمع اإقليمي من االأفراد ذوي التفكري املماثل والذين جتمعهم الرغبة يف 

اال�شتثمار بال�شركات النا�شئة.

من خالل تاأ�شي�ض »حا�شنة اأعمال«

كليات التقنية العليا وغرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة تتعاونان لدعم م�ساريع الطلبة اخلريجني
•• ال�صارقة-الفجر:

ال��ع��ل��ي��ا وغرفة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  وق���ع���ت 
تفاهم  م��ذك��رة  ال�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة 
امل�شرك لدعم ريادة  العمل  بهدف تعزيز 
االأعمال بني ال�شباب املواطن من خريجي 
“حا�شنة  خ�����الل  م����ن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات 
االأعمال” اإحدى مبادرات غرفة ال�شارقة، 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ت��اأ���ش��ي�����ص  ي�شجع  مب��ا 
الفائدة  زي��ادة  ويعزز  لل�شباب  واملتو�شطة 
امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  االقت�شادية 
التفاهم كل من  وقع مذكرة  ال�شارقة.  يف 
ال�شام�شي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
مدير جممع كليات التقنية العليا، و�شعادة 
جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  ع��ب��داهلل 
ال�شارقة،  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
وذلك مبقر الغرفة يف ال�شارقة يوم اأم�ص 
اأحمد  حم��م��د  وب��ح�����ش��ور  االأح������د.  االأول 
اأمني م�شاعد املدير العام لقطاع االت�شال 

واالأعمال يف غرفة ال�شارقة.
ووفقا لبنود املذكرة ، اتفق الطرفان على 
لتحقيق  اجلهود  وبذل  والتن�شيق  التعاون 
اأك����رب ق���در م��ن االإف������ادة خل��ري��ج��ي كليات 
املواطن، حيث  ال�شباب  العليا من  التقنية 
االأعمال”  “حا�شنة  عمل  ف��ري��ق  �شيقوم 
ك��ل ع��ام��ني ب��اخ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة م��ن رواد 
االأعمال من خريجي كليات التقنية العليا، 
وت���وف���ري مكاتب  ل��ل��ح��ا���ش��ن��ة  ل��الن��ت�����ش��اب 
الت�شغيلية  التكاليف  وتغطية  للمنت�شبني 
املكتب ور�شوم عمل  اإيجار  مل�شاريعهم مثل 
الراخي�ص وذلك ملدة عامني لكل منت�شب 
االأولوية  منح  �شيتم  كذلك  اختياره.  يتم 
لرواد االأعمال املواطنني من خريجي كليات 
باحلا�شنة،  التحاقهم  وت�شهيل  التقنية، 
وك���ذل���ك ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات م�����ش��رك��ة بني 
االأعمال  وري���ادة  االب��ت��ك��ار  ح��ول  الطرفني 
وبناء  تدريبهم  بهدف  امل�شروعات  ل���رواد 

للحا�شنة.  املنت�شبني  اخلريجني  ق���درات 
ع��ل��ى م�شتوى  ال���ط���رف���ان  ���ش��ي��ت��ع��اون  ك��م��ا 
دوري  ب�شكل  وال��زي��ارات  املعلومات  ت��ب��ادل 
املن�شودة، وكذلك  ملتابعة حتقيق االأه��داف 
التطبيقية  البحوث  اإج��راء  م�شتوى  على 
االأعمال  ري��ادة  مبجال  املتعلقة  امل�شركة 
ال��ت��ع��اون. وبهذه  اأه����داف ه��ذا  مب��ا يحقق 
املنا�شبة اأعرب �شعادة الدكتور عبداللطيف 
التقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع  م��دي��ر  ال�شام�شي 
ال��ع��ل��ي��ا، ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذا ال���ت���ع���اون مع 
جمال  يف  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
االأعمال، والذي يعك�ص حر�ص  دعم ريادة 
التنمية  يف  فاعل  دور  لعب  على  اجلانبان 
االقت�شادية من خالل ت�شجيع ال�شباب من 
اخلريجني على اإقامة م�شاريعهم اخلا�شة 
اأهمية  متثل  والتي  واملتو�شطة  ال�شغرية 
واأ�شاف  ال��وط��ن��ي.  ل��الق��ت�����ش��اد  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
التقنية من  كليات  اأن  ال�شام�شي،  الدكتور 
خالل هذه ال�شراكة تدعم حتقيق العديد 
اال�شراتيجية، منها توطيد  اأهدافها  من 
وموؤ�ش�شات  ج��ه��ات  م��ع  ال�شراكة  ع��الق��ات 
الطلبة  على  ينعك�ص  مبا  املختلفة  العمل 
واخلريجني، وكذلك دعم االبتكار وريادة 
على  الطلبة  ت�شجيع  خ��الل  االأع��م��ال من 
اأف��ك��ار مبتكرة ودع��م تطويرها عرب  ط��رح 
اإىل  حتويلها  يتم  حتى  االأع��م��ال  حا�شنة 
على  اإي��ج��اب��ي  م���ردود  ذات  اقت�شادية  قيم 
ال�شباب  م�����ش��ارك��ة  ي���دع���م  امل��ج��ت��م��ع، مم���ا 
يف ب���ن���اء االق��ت�����ش��اد امل���ع���ريف ال��ق��ائ��م على 
فائدة  ذات  مبتكرة  الأفكار  املعرفة  حتويل 
اأن  ال�شام�شي  ال��دك��ت��ور  واأك���د  اقت�شادية. 
اال�شراتيجية  روؤي��ت��ه��ا  اإط���ار  يف  الكليات 
لالبتكار  تنظر  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  اجل��دي��دة 
من  التعليمية  العملية  من  اأن��ه جزء  على 
التي تنفذها  امل��ب��ادرات  العديد من  خ��الل 
حا�شنات  تاأ�شي�ص  دعمها  ومنها  الكليات، 
اأفكار  لتوجيه  فروعها  خمتلف  يف  اأعمال 

ال�شباب وتوفري البيئة اخل�شبة لها للنمو 
بتمكني  االهتمام  اإىل  باالإ�شافة  والتطور، 
م�شاريعهم  تاأ�شي�ص  م��ه��ارات  م��ن  الطلبة 
العام  منذ  الكليات  تطبق  حيث  اخلا�شة، 
وريادة  االبتكار  م�شاق  املا�شي  االأك��ادي��ي 
الثانية  ال�شنة  طلبة  جميع  على  االأع��م��ال 
والثالثة من خمتلف التخ�ش�شات تعزيزا 
لالبتكار، وتر�شيخا ملهارات االإبداع يف ريادة 
االأعمال، مبا يدعم توجه القيادة الر�شيدة 
نحو و�شع االبتكار يف �شلم اأولوياتها لبناء 
كوادر وطنية موؤهلة للتناف�شية وامل�شاهمة 

يف بناء اقت�شاد املعرفة. 
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل �شلطان 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  ال���ع���وي�������ص 
الغرفة  ال��ت��زام  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة 
الوطنية  وال�شركات  االأعمال  ري��ادة  بدعم 
النا�شئة، معترباً اأن توقيع مذكرة التفاهم 
اإطار  يف  ي��ن��درج  العليا  التقنية  كليات  م��ع 

االأعمال  رواد  اإي���الء  على  الغرفة  حر�ص 
ونوعياً  خا�شاً  اهتماماً  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  من 
االأعمال”،  “حا�شنات  برنامج  خالل  من 
وع���رب ت��ق��دمي امل���زاي���ا امل��ح��ف��زة ل��ه��م التي 
م�شرية  يف   امل�����ش��اه��م��ة  ع���ل���ى  ت�����ش��ج��ع��ه��م 
البيئة  وتعزيز  واالبتكار  والعطاء  التميز 
التناف�شية يف اإمارة ال�شارقة مبا يعزز من 

مكانتها االقت�شادية الرائدة.
 وقال العوي�ص اإن اإعطاء الفر�شة الأبنائنا 
ريادة  م��ي��دان  يف  اأنف�شهم  الإث��ب��ات  ال�شباب 
ي�شكل  وطني،  واج��ب  هو  واالبتكار  العمل 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  م���ب���ا����ش���رة  ت���رج���م���ة 
ال�شابة  الب�شرية  امل��وارد  بتمكني  احلكيمة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م��ه��ا وا���ش��ت��ث��م��ار طاقاتها 
اخل��الق��ة واالإب���داع���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا حمور 
ج��زء ال  ع��دا عن كونهم  تنموي،  اأي عمل 
يتجزاأ من ا�شراتيجية الغرفة واأولوياتها 
الرامية اإىل امل�شاهمة يف تنويع االقت�شاد، 

وزي������ادة م���ع���دالت اال���ش��ت��ث��م��ار يف خمتلف 
واال�شتثمارية،  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ملجتمع  ال�������ش���ع���ادة  حت��ق��ي��ق  اإىل  و�����ش����واًل 
ال�������ش���ارق���ة االج���ت���م���اع���ي واالق���ت�������ش���ادي. 
ب��اأن ت�شهم هذه  اأمله  واأع��رب العوي�ص عن 
الكليات اجلدد  املذكرة يف متكني خريجي 
ت��اأ���ش��ي�����ص م�����ش��اري��ع وط��ن��ي��ة �شغرية  م���ن 
ملجتمع  م�شافة  قيمة  ت�شكل  ومتو�شطة 
على  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  االأع��م��ال احلديث 
املديني الق�شري والبعيد، منوهاً بامل�شتوى 
التقنية  كليات  خلريجي  العايل  التعليمي 
ال��ت��ي تبذلها  ال����دوؤوب����ة  ال��ع��ل��ي��ا واجل���ه���ود 
الكليات يف �شبيل تخريج نخبة مميزة من 
اأبناء الدولة املتمكنني يف خمتلف جماالت 
ترك  على  وال��ق��ادري��ن  واال�شتثمار  العمل 
اال�شتثمار  تعزيز جاذبية  فارقة يف  ب�شمة 
والدولة  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

ب�شكل عام.

اقت�سادية ال�سارقة تختتم بنجاح معر�ض �سوق اجلبيل لدعم امل�ساريع الوطنية
•• ال�صارقة -وام:

اأعمال  ال�شارقة بنجاح كبري  التنمية االقت�شادية يف  دائرة  اختتمت 
م��ع��ر���ص ���ش��وق اجل��ب��ي��ل ل��دع��م امل�����ش��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة وال����ذي نظمته 

بالتعاون مع ال�شوق وا�شتمر اأربعة اأيام .
14 عار�شاً من رواد ورائ��دات االأعمال  �شارك يف املعر�ص اأكرث من 
العائالت  م��ن  ال���زوار  مئات  وا�شتقطب  امل��ن��زيل  والقطاع  الوطنية 
املنزلية  الرخ�ص  اأ�شحاب  املواطنة واملقيمة واحت�شن منتجات من 
رئي�ص  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  �شعادة  ق��ال  و  اعتماد. 
الوطني  ال��ق��ط��اع  دع���م  اإن  ب��ال�����ش��ارق��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
ياأتي  املنزيل  والقطاع  الوطنية  االأعمال  ل��رواد  التجارية  وامل�شاريع 

التنمية  على  ترتكز  والتي  للدائرة  اال�شراتيجية  اخلطط  �شمن 
اإبرازها  على  والعمل  االقت�شادية  القطاعات  وتطوير  االقت�شادية 
ودعمها بكل ال�شبل .. م�شرياً اإىل اأن مثل هذه املعار�ص املتخ�ش�شة 
بعر�ص وت�شويق املنتجات واخلدمات ت�شهم ب�شكل كبري يف ن�شر ثقافة 
ريادة االأعمال. و عرب عدد من العار�شني امل�شاركني يف املعر�ص عن 
النا�ص  تعريف  جم��ال  يف  املعر�ص  لهذا  االإيجابي  لالأثر  �شرورهم 

مبنتجاتهم واتاحته الفر�شة لهم للدخول اإىل ال�شوق.
اأيام  على منتجاتهم خالل  كبريا  كان  االإقبال  اأن  امل�شاركون  اأك��د  و 
املعر�ص .. واأ�شادوا مبوقعه وعملية تنظيمه يف �شوق اجلبيل الذي 
اأع�����دادا ك��ب��رية م��ن ال����زوار وه���و م��اح��ق��ق ل��ه��م م��ا كانوا  ي�شتقطب 

يطمحون اإليه من خالل هذه امل�شاركة.

طريان االإمارات ت�سغل اإيربا�ض ايه 380 على 
جميع رحالتها اإىل بريمنغهام وبكني و�سنغهاي

•• دبي-وام:
اأعلنت طريان االإمارات عزمها ا�شتبدال طائرات البوينج 777 التي ت�شريها 
حاليا على رحالتها اليومية الثانية اإىل بريمنغهام وبكني و�شنغهاي بطائرات 
االإيربا�ص ايه 380 تلبية للطلب القوي على هذه اخلطوط. ومن املقرر اأن 
ت�شغل الناقلة هذه الطائرات العمالقة على جميع رحالتها اإىل بريمنغهام 
40 للعمل بهذا الطراز اعتبارا من 29 اأكتوبر  لتتحول الرحلة ئي كيه 39 
305 اإىل بكني  309 و ئي كيه 304  املقبل يف حني تعمل ئي كيه 308 

و�شنغهاي بطائرات االإيربا�ص ايه 380 اعتبارا من اأول يوليو املقبل .
 و من املقرر اأن توفر طريان االإم��ارات اأكرث من 615 مقعدا يف كل اجتاه 
بني دبي وبريمنغهام بتق�شيم درجتني 58 مقعدا يتحول اإىل �شرير م�شتو يف 
درجة رجال االأعمال و557 مقعدا يف الدرجة ال�شياحية و519 مقعدا على 

خطي بكني و�شنغهاي بتق�شيم الدرجات الثالث.

•• اأو�صلو-وام:

و���ش��ل وف���د م��ن ال���دول���ة اإىل ال���روي���ج لعقد ل���ق���اءات م��ع م�����ش��وؤول��ني يف 
احلكومة والقطاعات التجارية بهدف تعزيز التجارة وتوطيد العالقات 
ر�شمية  �شخ�شيات  الوفد  �شم  املهم.  االإ�شكندنايف  التجاري  ال�شريك  مع 
من احلكومة وقطاع االأعمال ومن فريق اإك�شبو 2020 دبي مبن فيهم 
معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ع�شو اللجنة العليا 
الإك�شبو 2020 والتقى وزيرة التجارة وال�شناعة مونيكا مايالند اإ�شافة 
اإىل ممثلي قطاع التجارة الرويجي ورواد االأعمال . وجرى بحث فر�ص 
تن�شاأ  التي  الفر�ص  اإىل  اإ�شافة   .. الدولتني  بني  الثنائي  التعاون  تعزيز 
2020 دبي الذي �شينطلق يف  اإك�شبو  من م�شاركة الرويج املحتملة يف 
اأكتوبر 2020 و�شيكون اأول اإك�شبو دويل يقام يف العامل العربي ومنطقة 
ال�شرق االأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا. وبحث معايل اجلابر مع اجلانب 
الرويجي �شبل تعزيز العالقات بني االإمارات العربية املتحدة والرويج 
يف جم���ال ال��ت��ع��اون ال����دويل وال��ت��ن��م��ي��ة ح��ي��ث تنظر دول���ة االإم������ارات اإىل 

الرويج ك�شريك ا�شراتيجي مهم ي�شاركها الروؤية يف عدة جماالت مبا 
فيها االلتزام باالأجندة الدولية وي�شكل اإك�شبو 2020 دبي من�شة فريدة 
واأطراف  املتحدة  العربية  االإم��ارات  الفر�ص مع  وتنمية  التجارة  لتعزيز 
اجلابر:  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه  ثالثة. 
على  تقوم  ال��روي��ج  وثيقة مع مملكة  االإم���ارات عالقات  دول��ة  “متتلك 
اأ�ش�ص االحرام املتبادل والتعاون يف خمتلف القطاعات مبا يحقق م�شالح 
البلدين ال�شديقني.. وتاأتي هذه العالقات متا�شيا مع توجيهات القيادة 
االأهداف  حتقيق  نحو  التقدم  يعزز  مب��ا  ال���دويل  املجتمع  م��ع  بالتعاون 
امل�شتدامة  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  جمال  يف  خا�شة  امل�شركة 
يف العامل”. واأ�شاف معاليه : توفر دولة االإم��ارات العديد من الفر�ص 
اأعمالها يف اخل��ارج، وعلى وجه اخل�شو�ص يف  لتاأ�شي�ص وتعزيز  للرويج 
اإك�شبو 2020 دبي الذي �شيمنح الدول امل�شاركة من�شة متفردة يعر�شون 
العديد من  اإىل  اإ�شافة  وال�شياحة  التجارة  اإمكاناتهم يف جمايل  عربها 
لتقدمه  الكثري  لديها  الرويج  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  االأخ���رى،  املجاالت 
اإىل العامل. و اأو�شح معاليه اأن اجلهود التي يبذلها فريق اإك�شبو حققت 

من  القائمة  ال�شراكات  وتعزيز  جديدة  �شراكات  بناء  يف  مهمة  خطوات 
وكذلك  اإك�شبو  يوفرها  التي  االأعمال  ال�شوء على فر�ص  ت�شليط  خالل 
الفر�ص امل�شتدامة التي �شتظل متوفرة بعد ختام فعالياته والنابعة من 
املوقع اجلغرايف اال�شراتيجي لدولة االإمارات والبنية التحتية املتطورة 
و�شيكون  القطاعات.  خمتلف  يف  االأع��م��ال  لنمو  والداعمة  توفرها  التي 
اإك�شبو الدويل من�شة ممتازة للرويج تتوا�شل عربها مع العامل.. ومن 
املتوقع اأن يجمع اإك�شبو 2020 دبي اأكرث من 200 م�شارك منهم دول 
و�شركات ومنظمات غري حكومية وموؤ�ش�شات تعليمية ومنظمات متعددة 
االأطراف. و �شيمكن اإك�شبو 2020 الدول من عر�ص اإجنازاتها وم�شاركة 
معارفها والفوز بفر�ص ا�شتثمارية وعقد اتفاقيات جتارية وجذب ال�شياح 
اإك�شبو  و�شي�شكل  ال��دويل.  للتعاون  والرويج  جديدة  �شراكات  وتاأ�شي�ص 
فر�شة ممتازة لعر�ص ال�شادرات الرويجية اأمام جمهور �شخم وخا�شة 
من منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا التي ت�شم 72 دولة 
وناجت  �شخ�ص  مليارات   3 اإىل  تقريبا  ي�شل  اإج��م��ايل  �شكاين  ت��ع��داد  م��ع 

حملي اإجمايل يبلغ 6 تريليون دوالر اأمريكي.
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العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2790  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الد�شتى  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /اأر�شد علي غالم اأكرب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16541 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB168863205AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
  ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ص  ال�شاعة   2017/6/4 املوافق  االحد  يوم  لها جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2666  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار�ص اخلربة لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد حماد حممد ا�شماعيل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB169117554AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
  ch1.A.5:لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/5/28 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2359  عمايل جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-ان����را لتدقيق احل�����ش��اب��ات جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  جم���دوب  �شمرية   / امل��دع��ي  ان 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )34248 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE170930484MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/5/31 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/859  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالعزيز حممد �شامل احمد خريطان املري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( ويثله : بدر حممد علي القرق 
ي��وؤدي للبنك املدعي   اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  قد 
مبلغ )678.082 درهم( مبا يعادل كمية )271.232.80( كيلو جرام من ال�شكر املر�شد يف 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامه  مع  امل����وؤرخ:2015/2/28  ال�شلم  عقد  عن  ذمته 
املحاماة..   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/5/29 ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/755  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اآمنه ح�شن احمد البلو�شي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد  الطاهري  خلف  ال�شيد  مهدي  عبا�ص   : ويثله  ����ص.م.خ  فري�شت  دب��ي 
املدعي عليها مببلغ وقدره )647339.53 درهم(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 3.39% �شهريا من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة   وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1057 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شريبابو �شوندارام �شوندارام موبانار  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شيتي بنك ان ايه ويثله:عبا�ص مهدي 
ال�شيد خلف الطاهري قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
اىل طالب  دره��م   )107932.19( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2015/2253 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- انت�شار بنت احمد بن حمد الق�شيبي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/البنك العربي �ص.م.ع )�شركة م�شاهمة عامة اردنية( ويثله:خالد 
اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/5/2  االبتدائية  دبي  بوج�شيم قررت حمكمة  �شعيد  حممد 
التبليغ  تاريخ  من  �شهر  خالل  دره��م   )440965596( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد 
يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 
295 من قانون االجراءات املدنية )نوع العقار:قطعة ار�ص - املنطقة:املنارة - رقم 

االر�ص:210 م�شاحة العقار:4162.05 مر مربع(.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/1728  مدين جزئي                                        
اىل املدعي عليه/1- باهمن�شاو دهاجني�شاو بالداواال  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/اوتو فريت اند �شبيج �شريفي�ص �ص.ذ.م.م ويثله:�شامل عبداهلل �شلطان 
علي احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/1/26  يف 
���ص.ذ.م.م بالزام  الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/اوتو فريت اند �شبيج �شريفي�ص 
بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعي مبلغ )20.000(  يوؤدي  بان  املدعي عليه 
9% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعي عليه بالر�شوم 
وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1969  جتاري كلي                                        
اىل املدعي عليهم/1- روي��ال اند�شريز ���ص.م.ح - ذ.م.م 2- �شركة روي��ال بيرو انريجي 
بال  ام  دار  اوتكا�ص ج��وي��ال  ���ش��وراب ج��وي��ال ده���ارم ج��وي��ال 4-  ����ص.م.ح ب�شفته كفيال 3- 
ال��ع��رب��ي لال�شتثمار والتجاره  امل�����ش��رف  امل��دع��ي  ج��وي��ال جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املذكورة اعاله وعليه  الدعوى  اأقام  اخلارجيه )امل�شرف( قد 
عليها  للمدعي  ح�شوريا  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم   2017/5/18 بتاريخ  
امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  للباقني  احل�شوري  ومبثابة  اخلام�شة 
املخت�ص �شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة 
، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/6/1 ال�شاعة :10:00 �شباحا يف 

اخلبري   امانة  املدعي  �شداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21:القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/789  جتاري جزئي

املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  البلو�شي  �شليمان  حممد  عبداهلل  جنيبة  عليه/1-  املدعي  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق���ام  ق��د  ����ص.م.ع  ال��ت��ج��اري  ابوظبي  بنك 
بتاريخ:2017/5/15 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع 
الدعوى  ملف  على  ك��االآت��ي:االط��الع  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  ال���دور  �شاحب  امل�شريف  اخلبري  بندب 
وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم ، االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالطالع على 
املرا�شالت الورقية وااللكرونية ان وجدت ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرونية املنتظمة 
لبيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت طريف الدعوى و�شندها و�شببها 
وما ترتب عليها وحددت مبلغ ع�شرة االف درهم كامانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابه 
املوافق:2017/5/29  املحكمة جل�شة يوم االثنني  ، وحددت لها  املحكمة  ب�شدادها خلزانة  املدعي  الزمت 

اخلبري.  امانة  املدعي  �شداد  عدم  حالة  يف   ch1.C.13:ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1441  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �شركة ال�شهيل التجارية )ذات م�شئولية حمدودة( 2- �شيد نور الدين �شيد 
ابو القا�شم قيومي حقيقي )ب�شفته مدير �شركة ال�شهيل التجارية و�شخ�شه( 3- تكنوكيت�شن 
ايتاىل للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 4- حممد عبدالوهاب خوان�شاري )ب�شفته مدير تكنوكيت�شن 
ايران  بنك �شادرات  املدعي/  ان  االقامة مبا  و�شخ�شه( جمهويل حمل  العامة  للتجارة  ايتاىل 
- فرع ويثله : احمد علي مفتاح �شالح الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )236.333.92 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 17% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
)جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة الدعوى(  وحددت لها جل�شة يوم االحد   املوافق  
2017/5/28   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1333  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة رويا�شت للمقاوالت دبي ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  ان املدعي/ �شركة االم��ارات الفنية لالنظمة احلرارية ذ.م.م قد 
وقدره  مببلغ  وال��ت�����ش��امم  بالت�شامم  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
تاريخ  املحاماة والفائدة 12% من  )455.865.42 دره��م(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/6/1  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/812  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الهند�شية  لالن�شاءات  جلوبال  �شنيل    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حممد  ابراهيم  ويثله:علي  ����ص.ذ.م.م  احلديد  ل�شناعة  املدعي/بي�شة  ان  مبا  االقامة 
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)358.750( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/6/1   ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  اأو من يثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ص 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/483  ا�ستئناف عقاري    
انف�شتمنت ليمتد جمهول  اكويازيا  امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة  اىل 
امل�شتاأنف / فا�شل رميزو غلو ح�شينوف  قد  ان  حمل االقامة مبا 
عقاري   2016/67 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف 
املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2016/9/1 بتاريخ   كلي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة   2017/6/1
او من يثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/240 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك ابوظبي التجاري فرع

ويثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي 
اب��راه��ي��م ح�شن كلداري  ع��ب��دال��وه��اب  را���ش��د  ���ش��ده��م:1-  املطعون  ب��اع��الن 
جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله 
�شحيفة  على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/965  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- الرباق خلدمات حرا�شة االبنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/25  يف الدعوى املذكورة 
توؤدي للمدعي مبلغ  ان  املدعي عليها  بالزام  الرحمن كل رحمن  اعاله ل�شالح/عقيب 
اىل وطنه  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وثمانية ع�شر  واربعمائة  الف  ع�شر  )13418( )ثالثة 
عينا او ما يقابلها نقدا 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 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1368  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شبحان  عبدو�ص  �شاهجان   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21496 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168971546AE/2016:1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�ص   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/6/15 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����ص  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3175  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مولوية لوجن جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد 
حممد عادل عيد �شاهني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   293.622( وقدرها  عمالية 
وحددت    MB171504276AE:ال�شكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2912  عمايل جزئي

الكهروميكانيكة  ل��الع��م��ال  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  1-ال�������ش���وره   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد م��ام��ون ف�شل ال��رح��م��ن قد 
وقدرها  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  اأق����ام 
والر�شوم وامل�شاريف رقم  )37544 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
ال�شكوى:MB170475862AE  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
2017/6/5 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1808  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ادا����ص  / 1-رام���ا  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  كون�شابو   ف��االت��ه  �شينوج   / امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8841 درهم( وتذكرة عودة 
االثنني  ي��وم  لها جل�شة  وامل�����ش��اري��ف.وح��ددت  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.5:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/6/5 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3333  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفهيم لل�شناعات اال�شمنتية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /انا ليزا مانزانو باتينو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   32554( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171286720ae.وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت 
اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3287  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفهيم لل�شناعات اال�شمنتية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /مارية امبارو ا�شينا�ص د ليون  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21293 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171287074ae.وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/1 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/798  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ه��ارون لتجارة املعادن ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / زمري �شاه نور خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )14932 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:MB168035691AE  وحددت  رقم 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/5/31
من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 

، وامرت بتق�شري ميعاد التكليف باحل�شور بخم�شة ايام.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2391  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / غالم ح�شني اهلل ديتا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   40776( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وحددت    MB171144582AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق 2017/6/5  لها جل�شة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1372  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاملتون�ص العمال البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حممد قمرول ليت م�شتفي�ص الرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   16621( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168714540AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/5/31 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، حيث امرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1816  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دونر كباب للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / مارفني دامياو ماجنوبات قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   12080( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB167957408AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/5/24 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1771  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تنوير حممد لتجارة االثاث امل�شتعمل �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ريا�ص حممد رم�شان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20381 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB168809420AE ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
  ch1.A.2:لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/6/5 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1870 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ماك العاملية للحلول الطبية �ص.ذ.م.م ويثلها 
ال�شيد/مازن كانون  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

ح�شني  عبداحلميد  ال�شيد/امرب  ويثلها  العامه  للتجارة  ف��روم 
املنفذ  ال�شركة  مدير   - كمايل  علي  حممد  ويثله:احمد  �شاكر 
ال�شركة  ام��وال  عن  لالر�شاد  التنفيذ  قا�شي  ام��ام  للمثول  �شدها 

وفقا للقرار ال�شادر من قا�شي التنفيذ.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1686  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  املنفذ �شده/1- موزايك لاللكرونيات  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/رييا مادهافانكوتي كودامانا  قد اأقام  
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )61142.32( وق��دره  به 
باال�شافة اىل مبلغ )4480( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/888  تنفيذ عمايل 

����ص.ذ.م.م جمهول حمل  امل�شري  املنفذ �شده/1- مطعم فرحات  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد حممد احمد حممد كب�شه  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك 
املنفذ به وقدره )4747.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
املحكمة.  وعليه فان  باال�شافة اىل مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1098  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  للمفرو�شات  روزا  م�شنع  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   البهن�شي  قد  احمد  العزب  التنفيذ/فتوح  ان طالب  االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11148( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )981( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1029  تنفيذ عمايل 

باملواد  واالن�شاءات  االبنيه  لتجهيز  العمرة  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
العازلة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نور ا�شالم 
حممد ظفر  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12013( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1042( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/339  تنفيذ �سرعي 
اىل املنفذ �شده/1- عمرو يحيى حممود كامل حممد جمهول حمل االقامة 
احمد  ح�شن  ويثله:عبداهلل  غيته  حممد  التنفيذ/�شيت�شي  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
تنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقامت  عليك  قد  طاهر  
احلكم ال�شادر يف الدعوى رق���م:1534/2015 اح��وال نف�ص م�شلمني والقا�شي 
املنفذ به وقدره )119.805( درهم �شامال للر�شوم  املبلغ  وفق منطوقه ب�شداد 
وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/164  نزاع تعيني خربة جتاري

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للمقاوالت  الفنية  1-الهند�شة   / �شده  املتنازع  اىل 
ويثله:ح�شن  �����ص.ذ.م.م  للمقاوالت  ال���رواد  قلعة   / امل��ت��ن��ازع  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
علي مطر الريامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�ش�ص مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت 
لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/5/29   ال�شاعة 9.30 �ص مبكتب امل�شلح  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1318  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- تيمور ك���ودرات���وف  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ انا روتار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره 
)50000 دره���م( وال��ف��ائ��دة وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. وح���ددت لها جل�شة يوم  
االثنني املوافق  2017/6/5   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1323  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ميان ازمي حممد مقبول اخر  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فرحان عبا�شي مري اف�شر خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام 
املدعي عليه بت�شليم املركبة رقم:S89903 خ�شو�شي دبي والزامه ب�شداد مبلغ 
تاريخ  ي�شتجد منها حتى  واملخالفات وما  �شالك  ر�شوم  دره��م عن  وق��دره )5000( 
لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  بالر�شوم  عليه  املدعي  وال��زام  لل�شياره  الفعلي  الت�شليم 
 Ch 2.D.18 جل�شة يوم  االثنني املوافق  2017/6/5   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1722  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- جريت هو�شبيتاليتي لال�شتمثار �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/7  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/فري�ص اك�شرب�ص �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها باداء مبلغ )124.469.91( 
درهم للمدعية وفائدة 9% م��ن:2016/5/13 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها 
مب�����ش��اري��ف ال��دع��وى وب��األ��ف دره���م ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. حكما مب��ث��اب��ة احل�����ش��وري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/674  جتاري جزئي

الفنية  الدينار خلدمات  ���ص.ذ.م.م )�شابقا(  املدعي عليه/1- نا�شر رو�شن علي قا�شم 2- يونايتد لالأملنيوم  اىل 
�ص.ذ.م.م )حاليا(  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة فاريتي انرن�شنال للتجارة ذ.م.م ويثله:احمد 
الدعوى  يف    2017/5/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل��ازم��ي  عبداهلل  حممد  ح�شن 
للخدمات  )الدينار  عليها  املدعي  اوال:بالزام  ذ.م.م.  للتجارة  انرن�شنال  فاريتي  ل�شالح/�شركة  اعاله  املذكورة 
الفنية �ص.ذ.م.م( )حاليا( يونايتد لالملنيوم �ص.ذ.م.م )�شابقا( بان توؤدي للمدعية )�شركة فارايتى انرنا�شيونال 
والفائدة  فل�ص(  وخم�شون  درهما  و�شتون  ال��ف  وخم�شون  )خم�شة   )55.060.50( وق��دره  مبلغ  ذ.م.م(  للتجارة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ:2016/11/27 وحتى متام ال�شداد  - ثانيا:بالزام املدعي عليه الثاين )نا�شر 
وخم�شمائة  الف  وثالثون  )ثمانية   )38.540( مبلغ  اداء  يف  االوىل  املدعي  مع  يت�شامن  ان  قا�شم(  علي  رو�شن 
واربعون درهم( للمدعية من جملة املبلغ املحكوم به يف البند اوال والفائدة القانونية بواقع 9% من:2016/11/27 
وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1363  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- �شركة املنارة احلمراء للتجارة العامة ذ.م.م 2- راهول جارج �شيام كومار جارج 3- 
�شيام كومار جارج  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري ويثله:عبدالرحمن 
ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/11  يف 
احل�شوري:بالزام  مبثابة  املحكمة  حكمت  التجاري  ابوظبي  ل�شالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى 
املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث بالت�شامن بان يوؤدوا للم�شرف املدعي مبلغ )6.094.214.55( 
درهم )فقط �شتة ماليني واربعة وت�شعون الف ومائتني واربعة ع�شر درهما وخم�شة وخم�شون فل�شا( 
وامل�شاريف  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2016/4/19  النزاع  قيد  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�شوري قابال 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/193  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-تريدينت اإنرنا�شيونال هولدينجز - �ص م ح  جمهول 
را�شد   : ويثله  جورافلوف  التنفيذ/األيك�شي  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
�شيف �شعيد �شيف الزبادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )14174303.96( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الدعوى. وعليه  البيع مو�شوع  ، 1-ف�شخ عقود  املحكمة  او خزينة  التنفيذ 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1398  تنفيذ عمايل 
م  م  ذ  ���ص   - الفنية  للخدمات  واي  بروفي�شنال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  اأن��ور ح�شني   التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13268( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   )1131( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1339  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ال��ري��ام��ي ان��ري��ورز - ���ص ذ م م جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ طوم�شون ثيكيبارامبيل مامني  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )133463( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   6184 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1680  تنفيذ عمايل 
ان  االق��ام��ة مبا  عبدالغفور  جمهول حمل  ���ش��ده/1- مبني غفور  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ جرين روز للتجارة العامة - �ص ذ م م ويثله : مع�شومة ح�شن 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ال�شايغ    نا�شر 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )11575( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
فان  وعليه  املحكمة.  ر�شوم خلزينة  دره��م   5831 مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة. 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1501  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ   - الفنية  للخدمات  امباكت  كري�شتال  نيو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ي�شني ار�شد ار�شد علي - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )11050( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   956 مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/929   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- م�شنع دبي لل�شناعات التحويلية - ذ م م 2-عبدالهادي حم�شن 
 الوا�شطي 3-غ�شان عبدالهادي حم�شن الوا�شطي 4-�شركة جدار التكنولوجيا - ذ م م 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك االإمارات دبي الوطني ويثله : 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والتكافل  بالت�شامن  دره��م    )1935320.97( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  65/2013/جت������اري  رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  وب�شحة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/762   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- الروؤية الفنية للديكور - �ص ذ م م 2-كرم عي�شى ديب  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الرنان ملقاوالت االملنيوم 
اأقام  املطوع - قد  م م ويثله : عبدالرحمن ح�شن حممد  ذ  والزجاج - 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
به وق��دره )73436( دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/283   تنفيذ �سرعي  
الببيلي  جمهول حمل  الدين  ج��الل  تي�شري  ���ش��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نهى قده بنت �شالح الدين  قد اأقام عليك 
ال�����ش��ادر يف  وال��زام��ك تنفيذ احل��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
الدعوى رقم 1651/2015 احوال نف�ص م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)171375 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ اال�شتحقاق.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12027 بتاريخ 2017/5/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3165  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �شيلفر كا�شتل لالن�شاءات - �ص ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/رجب م�شطفى حممد علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22808 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB171754171AE( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف   وال��ر���ش��وم  دره���م( 
�شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/6/8 امل��واف��ق  اخلمي�ص   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بحث �شبل التعاون مع املوؤ�ش�شات الثقافية والعلمية يف الإمارة

مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يناق�ض
 بال�سارقة ق�سايا النهو�ض باللغة العربية

•• ال�صارقة-الفجر: 

ال���دويل خلدمة  العزيز  ب��ن عبد  امل��ل��ك عبد اهلل  اخ��ت��ار م��رك��ز 
اللغة العربية اإمارة ال�شارقة مقراً لعقد اجتماع جمل�ص اأمنائه 
بهدف تدعيم التوا�شل والتعاون بني ال�شارقة واململكة العربية 
ومركز  بال�شارقة  العربية  اللغة  جممع  خالل  من  ال�شعودية 

امللك عبداهلل.
وجاء اختيار ال�شارقة مقرا النعقاد االجتماع الدوري للمركز ملا 
تتمتع به من اهتمام كبري يف جماالت الثقافة والتعليم عموما 
�شبل  العربية وتعزيز  باللغة  العناية  واهتمام خا�ص يف جمال 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  االإم���ارة  ل��دور  وتقديراً  بها  النهو�ص 
االأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 

حاكم ال�شارقة يف خدمة العربية. 
مقر  يف  االأول  اأم�ص  يوم  اجتماعه  االأمناء  جمل�ص  وفد  وعقد 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  بح�شور  بال�شارقة  العربية  اللغة  جممع 
مركز امللك عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية الدكتور 
حممود اإ�شماعيل �شالح، ونائب املركز الدكتور حممود الربيعي، 

اإىل جانب اأع�شاء جمل�ص اأمناء املركز، واأمني عام جممع اللغة 
ومدير  امل�شتغامني،  �شايف  حممد  الدكتور  بال�شارقة  العربية 

عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم حممد ح�شن خلف.
يف م�شتهل االجتماع قدم حممد ح�شن خلف مدير عام موؤ�ش�شة 
ال�شعودي  للوفد  والتقدير  ال�شكر  كلمته  ال�شارقة لالإعالم يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حتيات  لهم  ونقل  ال�شارقة  الخ��ت��ي��اره 
االأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
حاكم ال�شارقة الرئي�ص االأعلى ملجمع اللغة العربية بال�شارقة 
ال��راح��ة و���ش��م��ان جن��اح اجتماع  ك��ل �شبل  ال���ذي وج��ه بتوفري 
الزيارة  خالل  وتعريفهم  عبداهلل  امللك  ملركز  االأمناء  جمل�ص 
ي�شمن  مب��ا  ال�شارقة  يف  والثقافية  العلمية  املوؤ�ش�شات  ب��اأب��رز 

حتقيق االأهداف امل�شركة بني اجلانبني.
املمكنة يف ظل  االآل��ي��ات  امل��رك��ز  اأم��ن��اء  اأع�����ش��اء جمل�ص  وناق�ص 
واأهم  العربية،  اللغة  ح�شور  لدعم  الراهن  الع�شر  متغريات 
ال�شاد  ا�شتخدام لغة  لتعزيز  العمل عليها  التي ينبغي  املحاور 
اإزاء حتول  عليه  العمل  وم��ا يكن  اجل��دي��دة،  االأج��ي��ال  ل��دى 

العربية اإىل لغة علم ومعرفة.

واأ�شاد اأمناء املجل�ص بحجم اجلهد الذي يبذله �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة، واأدواره الرائدة على م�شتوى العامل العربي يف 
جمال النهو�ص باللغة العربية، وتكري�ص ح�شورها يف خمتلف 
املجاالت املعرفية، والعلمية، والعملية، م�شريين اإىل ما يلعبه 
يتكامل  حم���وري  دور  م��ن  ال�شارقة  يف  العربية  اللغة  جممع 
بواقع  للنهو�ص  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  املوؤ�ش�شات يف  م��ن  غ��ريه  م��ع 
العربية  الهوية  معامل  من  كواحدة  اإر�شائها  و  العربية،  اللغة 

واالإ�شالمية.
الزيارات  من  ع��دداً  لالإمارة  زيارته  املجل�ص �شمن  وفد  ونّظم 
خاللها  التقى  ال�شارقة،  يف  واالأكاديية  الثقافية  للموؤ�ش�شات 
امل�شوؤولني، وتعرف على اآليات عمل املوؤ�ش�شات العلمية ودورها 
باللغة  ال��ع��ن��اي��ة  ال�����ش��راك��ة م��ع م��راك��ز وم��وؤ���ش�����ش��ات  يف حتقيق 
العربية، حيث زار الوفد كاًل من اجلامعة القا�شمية بال�شارقة 
والتقى مبديرها اال�شتاذ الدكتور ر�شاد �شامل وتعرف على ابرز 
لركب اجلامعات  ان�شمت حديثاً  التي  املعلومات عن اجلامعة 
يف املدينة اجلامعية بال�شارقة وعدد طالبها وجن�شياتهم وابرز 

الربامج الدرا�شية فيها.

القا�شمي  ب��ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  دارة  ال��وف��د  زار  ك��م��ا 
ال�شيد  ال��دارة  رئي�ص  برفقة  للدرا�شات اخلليجية حيث جتول 
اإعجابهم  واأب��دوا  ومعار�شا  واأجنحتها  اأق�شامها  يف  امل��ري  علي 
مبا �شاهدوه فيها من اهتمام كبري باالأر�شفة وتدوين التاريخ 

وت�شجيله.
كما �شملت الزيارة مركز ال�شارقة لعلوم الف�شاء والفلك حيث 
�شاهدوا فيه فيلم دين القيمة وفيما اآخر عن النجوم والكواكب 

والطوالع والربوج ال�شماوية.
الوفد  التقى  حيث  ال�شارقة  جامعة  يف  اجل���والت  ختام  وك��ان 
باالأ�شتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة ونواب 
ومت  العربية  اللغة  ق�شم  ورئي�ص  االآداب  كلية  وعميد  امل��دي��ر 
العربية  اللغة  ال�شيما  وكلياتها  اجلامعة  كليات  على  التعرف 

وطلبة الدرا�شات العليا فيها.
الدويل  العزيز  عبد  امل��ل��ك  م��رك��ز  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  وق���ال 
خل��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��ود اإ���ش��م��اع��ي��ل �شالح: 
حتظى اإمارة ال�شارقة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم ال�شارقة، مبكانة 

متميزة على م�شتوى الوطن العربي والعامل االإ�شالمي فيما 
وا�شتحداث  العربية،  اأهمية  على  التاأكيد  يف  بجهودها  يتعلق 
ال�شاد،  بلغة  للنهو�ص  عليها  العمل  يكن  وحم��اور  م��ب��ادرات 
واالأمر الذي يجعلها مركزاً رئي�شياً ملختلف املوؤ�ش�شات الرامية 
لعقد  م��ق��راً  لتكون  اختيارها  وج��اء  العربية،  ح�شور  لتعزيز 
ملا تبذله، وما ت�شعه من روؤى تقود  اجتماعات املركزاً تقديراً 

اجلهود العاملة على النهو�ص بواقع لغة القراآن 
الدكتور  بال�شارقة  العربية  اللغة  اأمني عام جممع  بدوره قال 
ي�شي  العربية  اللغة  جممع  اإن  امل�شتغامني:  ���ش��ايف  حممد 
تعزيز  اأن م�شروع  توؤكد  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم  بروؤى �شاحب 
امل�شتويات،  خمتلف  على  العربية  جمتمعاتنا  يف  اللغة  بنية 
العمل  جهود  دون  من  وطموحاته  اآم��ال��ه،  يحقق  اأن  يكن  ال 
امل�شرك، والتعاون البناء، لذلك يفتح املجمع الباب وا�شعاً اأمام 
خمتلف املوؤ�ش�شات العربية واالإ�شالمية والدولية التي تتقاطع 
وت�شرك معه يف االأهداف، وما يثله مركز امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز يف حماية اللغة يتكامل مع ما ي�شعى له املجمع وما 

يطمح لتحقيقه .

خم�سة اإ�سدارات جديدة 
لـ»ثقافية ال�سارقة« 

اأ�شدرت اإدارة الدرا�شات والن�شر بدائرة الثقافة يف ال�شارقة 
ال�شارقة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح��ائ��زة  ج��دي��دة  م��ط��ب��وع��ات  خم�شة 

لالإبداع العربي.
اأوجه  حمالة  ع��ن��وان   .. ك��ت��اب  وه��و  االأول  االإ���ش��دار  يحمل 
�شديقة  بعنوان  الثاين  الكتاب  و  الوكيلي  حم�شن  للكاتب 
ال���ن���اف���ذة ل���� م�����ش��ط��ف��ى ت����اج ال���دي���ن امل��و���ش��ى .. ف��ي��م��ا حمل 

للكاتب  رواي��ة  وهو  ال�شبوتني  رهني  عنوان  الثالث  الكتاب 
عبدالكرمي اإبراهمي .

اأخريف  حم�شن  للكاتب  ق�ش�ص  عن  عبارة  الرابع  والكتاب 
بعنوان حلم غفوة فيما جاء الكتاب اخلام�ص �شمن �شل�شلة 
عبدالرزاق  للكاتب  الكتابة  ج��داول  بعنوان  نقدية  درا�شات 

هي�شراين .

اأكادميية ال�سعر ت�سدر ديوان 
�ساعر املليون للمو�سم ال�سابع

الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�شعر  اأك��ادي��ي��ة  اأ���ش��درت 
والراثية ديوان �شاعر املليون للمو�شم ال�شابع 2015 – 2016.

ودول  العربي  اخلليج  منطقة  من  �شاعرا   48 م�شاركات  ال��دي��وان  ويوثق 
�شاعر  م�شابقة  األقوها يف  138 ق�شيدة مبدعة  اأخ��رى من خالل  عربية 

املليون يف دورتها املا�شية على مدى 15 اأ�شبوعا.
وت�شدر االأكاديية ديوان �شاعر املليون عقب كل مو�شم لتوثيق وحفظ ما 
الفاعل والقوي  اأثبت ح�شوره  الذي  النبطي  ال�شعر  مت نظمه و�شرده من 

على ال�شاحة الثقافية اخلليجية والعربية.
تاريخه  يف  النبطي  لل�شعر  االأه��م  املهرجان  املليون  �شاعر  م�شابقة  تعد  و 
اأبوظبي للجمع  اإم��ارة  ب��ادرة ثقافية فريدة من نوعها جت�شد جهود  وهي 
بني االأ�شالة واملعا�شرة والتم�شك بالعادات والتقاليد ف�شال عن االرتقاء 
النه�شة  م�شرية  يف  وال��ث��ق��ايف  احل�����ش��اري  دوره  وت��ع��زي��ز  النبطي  بال�شعر 

ال�شاملة.
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بعد جتربتها الدرامية الناجحة يف م�شل�شل )ال�شحرورة(

كارول �سماحة تعود مب�سل�سل جديد يف 2018
اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  اأي�����ام  م��ن��ذ  اأع��ل��ن��ت 
اإىل  اأخ��رى  ك��ارول �شماحه عودتها مرة 
ال��ت��م��ث��ي��ل، ح��ي��ث ك��ان��ت ل���ك���ارول جتربة 
واح��دة وناجحة وه��ي م�شل�شل  درام��ي��ة 
حياة  ق�شة  ي�شرد  ال���ذي  »ال�����ش��ح��رورة« 
وقد  �شباح،  الراحلة  اللبنانية  النجمة 
جمهورها  اإىل  ال���ع���ودة  ك�����ارول  ق����ررت 

مب�شل�شل جديد.
كارول  الفنانة  اأن  م�شادر  علمت  وق��د 
جديد  م�شل�شل  يف  ���ش��ت�����ش��ارك  ���ش��م��اح��ة 
ت��ط��ل م���ن خ���الل���ه ع��ل��ى ج��م��ه��وره��ا يف 
 ،2018 يف  اأي  املقبل  بعد  ما  رم�شان 
»ماغنوم«  �شركة  مع  حالياً  وتتفاو�ص 
اإم����ام، حيث مّتت  رام���ي  امل��خ��رج  ملالكها 
ب���ني ك�����ارول واإم������ام ب�شكل  االت���ف���اق���ات 
جل�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  و�شُتعقد  مبدئي 
العمل فور اإنهاء رامي ت�شوير م�شل�شل 
والده الفنان الكبري عادل اإمام »عفاريت 
ت�شويره  �شينتهي  ال���ذي  ع���الم«  ع��ديل 

اتفق  وق��د  رم�����ش��ان،  �شهر  منت�شف  يف 
اأن ي��ب��داأ بعر�ص  رام��ي م��ع ك���ارول على 
املقبلة  الفرة  يف  عليها  ال�شيناريوهات 
�شيمثل  ال���ذي  العمل  على  لال�شتقرار 
رامي  ويبحث  درامياً،  الثانية  جتربتها 
�شي�شارك  ال��ذي  البطل  اإم��ام حالياً عن 

كارول يف م�شل�شلها اجلديد.

كارول �شماحة بني فّنها وعائلتها
وقد غابت كارول �شماحة عن جمهورها 
الن�شغالها  ن���ظ���راً  ع���ام���ني  م���ن  الأك�����رث 
بزواجها برجل االأعمال امل�شري حممد 
الوحيدة  اب��ن��ت��ه��ا  واإجن��اب��ه��ا  م�شطفى 
واالهتمام  برعايتها  تقوم  التي  »ت���اال« 
م�شادر  �شّرحت  وح�شبما  بنف�شها،  بها 
مقّربة من كارول، فاإن االأخرية رف�شت 
تهتم  ح��ي��ث  م��رّب��ي��ة،  البنتها  ي��ك��ون  اأن 
كارول بنف�شها بكل تفا�شيل والتزامات 
ون�شف  عاماً  العمر  من  البالغة  ابنتها 

م�سرح  تــدعــم  ديـــاب  مــايــا 
املدينة وتطلق )تبعد عني(

عنوان  التي حتمل  اغنيتها اجلديدة  دياب  مايا  اللبنانية  النجمة  طرحت 
امري  كلمات  م��ن  واالغ��ن��ي��ة  ان��غ��ام��ي.  تطبيق  ع��رب  ح�شرياً  ع��ن��ي(  )تبعد 

طعيمة، احلان زياد برجي، وتوزيع هادي �شرارة.
وقد اكدت مايا يف حديثها ان زياد قدم الأول مرة هذا اللون، االأمر نف�شه مع 
هادي �شرارة الذي ذهب اىل هذا املكان الأول مرة. ولفتت ان امري طعيمة 

كتب اغنية رائعة.
ب���داأ حمبيها ب��ت��داول��ه��ا ع��رب ال�شبكة  وم���ا ان اط��ل��ق��ت م��اي��ا االغ��ن��ي��ة ح��ت��ى 
العنكبوتية ومنهم من عرّب بتغريدات االعجاب، وقد حققت االغنية اكرث 

من 50 الف ا�شتماع بعد �شاعات على اطالقها.
يذكر ان )دياب( كان قد احيت موؤخراً حفاًل غنائًيا على م�شرح املدينة يف 
لبنان، وذلك دعماً منها لهذا امل�شرح االذي هو قطعة من بريوت ويجب ان 

ندعمه ب�شكل دائم بح�شب قولها.

مي�ض حمدان تنتهي من )طاقة نور( 
ن�����ش��رت ال��ن��ج��م��ة م��ي�����ص ح���م���دان ع���رب ���ش��ف��ح��ات��ه��ا ع��ل��ى م���واق���ع التوا�شل 
م�شل�شل  كوالي�ص  م��ن  �شالمة  ه��اين  بالنجم  جتمعها  ���ش��ورة  االجتماعي 
يف  لها  م�شهد  اآخر  من  انتهت،  انها  م�شرية  عليها  وعلقت  نور"،  "طاقة 
… يا رب  "اآخر يوم ت�شوير مع اجلميل هاين �شالمة  امل�شل�شل، وقالت: 

اكتبلنا اخلري والنجاح".
تدور احداث امل�شل�شل حول التغريات االأخالقية التي طراأت على املجتمع 
امل�شري خالل الفرة االأخرية، وظهور �شخ�شيات على ال�شاحة متمثلة يف 
مناذج �شيئة ت�شعى لن�شر العنف يف املجتمع، ف�شاًل عن ت�شليط ال�شوء على 

بع�ص حتوالت املجتمع لالأ�شواأ.
“طاقة نور” بطولة هاين �شالمة، �شالح عبداهلل، ومي�ص حمدان، وحنان 
عبدالغفور،  واأ�شرف  ريا�ص،  وعايدة  فهمي،  واإيهاب  ف��واز،  ووليد  مطاوع، 
و�شفاء جالل، هيدي كرم، وحممد اأبو الوفا، واأحمد حالوة، ون�شال جنم، 
وحمزة العيلي، وجيهان خليل، وال�شاب حممد نا�شر، والفنانة ال�شابة هند 

عبداحلليم.
مر�شي،  تامر  واملنتج  �شالمة  هاين  بني  االأول  التعاون  نور” هو  “طاقة 

تاأليف ح�شان ده�شان، اإخراج روؤوف عبدالعزيز.

فــن عــربـــي
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الرهان احلقيقي يكون على الق�شة يف اي م�شل�شل

الذين  الفنانني  من  ل�ست  فتحي:  اأمــرية 
يهتمون باحل�سور فح�سب

�شببها؟ ما  اأخرياً.  �شحية  الأزمة  • تعّر�شت 
حياتي  مم��ار���ش��ة  اإىل  ع���دت  هلل،  احل��م��د   -
ال�شحية  االأزم������ة  ب��ع��د  ط��ب��ي��ع��ي  ب�����ش��ك��ل 
طبي  خلطاأ  نتيجة  لها  تعّر�شت  التي 
ج��ع��ل��ن��ي م��ري�����ش��ة ل��ن��ح��و ���ش��ه��ر ال 
اأ���ش��ت��ط��ي��ع احل��رك��ة ع�����ش��ت خالله 
خ�شعت  ح���ي���ات���ي.  اأي�������ام  اأ������ش�����واأ 
جل��راح��ة الإزال�����ة ك��ي�����ص دهني 
ق�����دم�����ي، وال���ط���ب���ي���ب مل  يف 
ي��ن��ّظ��ف اجل�����رح ج���ي���داً، ما 
ت�شّبب مب�شاعفات خطرية 
بالت�شمم  ج�شمي  واأ�شيب 
اجلراحات  غرفة  ودخلت 
اجلرح  لتطهري  جم����دداً 
اخلطاأ  ه�����ذا  وت�����ش��ح��ي��ح 

الكارثي.

جتربتك  ع���ن  ح��دث��ي��ن��ا   •
اجل�������دي�������دة )ال����ي����ا�����ش����م����ني 

االأحمر(.
- اأج�����ش��د خ����الل االأح�����داث 
فتاة  )����ش���م���ا(،  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
طبقة  اإىل  ت���ن���ت���م���ي 
اج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة 
 ، طية ا �شتقر ر اإ
قريبة  ل���ك���ن���ه���ا 
املحيطني  اإىل 
ب���ه���ا م����ن اأب���ن���اء 
املناطق ال�شعبية 
اأ�شلوبها  ب�شبب 
وب�����������ش�����اط�����ت�����ه�����ا. 
يف  موقعها  وب��ح��ك��م 
االأ�شرة، باعتبارها ال�شقيقة 
ال�����ك�����ربى، ت����ك����ون امل�������ش���وؤول���ة 
وحتاول اأن جتعل االأجواء بينها 
الوقت  ط�����وال  اأ���ش��ق��ائ��ه��ا  وب����ني 

هادئة وت�شلح امل�شاكل بينهم.

• ما �شبب اإطالق ا�شم )اليا�شمني 
االأحمر( على امل�شل�شل؟

- )ال��ي��ا���ش��م��ني االأح����م����ر( ن����وع من 
ال����ورد ج��م��ي��ل ج����داً ول��ك��ن يف داخله 
����ش���م. اال�����ش����م م��ن��ا���ش��ب ل��ل��ع��م��ل الأن 
االأح������داث ت����دور ح���ول ����ش���رورة عدم 
الأنها  بها  والتاأثر  باملظاهر  االنخداع 
ك��اذب��ة غ��ال��ب��اً. م��ث��اًل، امل��الب�����ص لي�شت 
االأ�شخا�ص، كذلك  للحكم على  دلياًل 

العالقات الظاهرية.
للعمل؟ حما�شتك  �شبب  • ما 

اأحمد  ك��ت��ب��ه  ال������ذي  ال�����ش��ي��ن��اري��و   -
ولديه  موهوب  كاتب  فهو  �شبحي، 
ق�����درة ع��ل��ى ت���ق���دمي ن�����ش��و���ص ذات 
جتده  اأن  ي�����ش��ع��ب  اإن�������ش���اين  ع��م��ق 
لدى كاتب اآخر. ال�شيناريو جذاب، 
ودوري خمتلف عن اأي دور قدمته 

�شابقاً، لذا مل اأترّدد يف املوافقة على العمل.

حلقة؟  60 اإىل  ت�شل  التي  العمل  حلقات  طول  من  تقلقي  • اأمل 
وتتحّمل  ت�شويقاً  االأح��م��ر(  )اليا�شمني  ق�شة  حتمل  العك�ص.  على   -
النوع  هذا  اأعمااًل عدة من  اأن  هذا ال ينع  لكن  �شتني حلقة.  اأحداثه 
على  يكون  احلقيقي  ال��ره��ان  راأي���ي،  يف  والتطويل.  امل��ط  م�شكلة  عانت 

الق�شة، وم�شل�شالت كثرية جنحت يف اأن تتخّطى هذه امل�شكلة.

ت�شويرها؟ يف  �شعوبة  جتدين  • اأال 
- هذه التجربة �شعبة على اأي ممثل، لي�ص ب�شبب عدد احللقات وطول 
فرة الت�شوير فح�شب، بل اأي�شاً كممثلة اأ�شاب باإرهاق �شديد وتعاي�ص 
العر�ص،  مواعيد  ب�شبب  �شغط  حتت  ن�شّور  ما  وع��ادة  ال�شخ�شية،  مع 
واأحتامل على �شحتي غالباً كي ال اأت�شبب يف اإرباك االرتباطات، فخالل 
الت�شوير، مهما كان طوياًل، املر�ص والظروف الطارئة ممنوعان، لذا ال 

بد من اأن اأكون مقتنعة مبا اأقّدمه كي اأحتّمل هذه ال�شغوط.

�شاهني؟ ممدوح  املنتج  مع  التعاون  من  تقلقي  • اأمل 
- مل حتدث بيننا م�شاكل �شابقاً رغم عملنا �شوياً يف م�شل�شلني. مل يتاأّخر 
عن �شداد دفعات اأجري، بل على العك�ص اأطلب منه اأحياناً مبالغ مقدماً 
ل�شراء بع�ص م�شتلزمات االأدوار وال يتاأّخر يف تلبية طلبي الأنه ملتزم 
معي ب�شكل كامل وح�شلت على اأجري كاماًل عن اأعمايل ال�شابقة معه.

الرم�شانية؟ الدراما  عن  غيابك  �شبب  • ما 
املا�شية  ال�شنوات  ال�شباق خالل  امل�شاهدة خارج هذا  ن�شبة  اأن  اأعتقد   -
اجلمهور  الأن  ع��دة  اأع��م��ااًل  يظلم  رم�شان  يف  فالعر�ص  ك��ث��رياً،  ازدادت 
والدليل  رم�شان،  خ��ارج  احل��ال  عك�ص  على  ذل��ك  متابعتها،  عن  يعجز 
ال�شهر  خ���ارج  ع��ر���ش��ت  اأخ����رياً  ع���دة  م�شل�شالت  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح 
الف�شيل اأبرزها )االأب الروحي( و)اختيار اإجباري(، وجتارب اأثبتت اأن 

النجاح ال ينح�شر يف رم�شان.

فيها؟ الظهور  ترف�شني  اأنك  ذلك  يعني  • هل 
- اإطالقاً. ال يتجاوز االأمر عدم تر�شيحي الأدوار جيدة تنا�شبني، فل�شت 
من الفنانني الذين يهتمون باحل�شور فح�شب، وكل ما يهمني اأن اأكون 
اأو  موجودة يف عمل موؤثر واأج�شد �شخ�شية خمتلفة، �شواء يف رم�شان 

خارجه.

ال�شينما؟ عن  • ماذا 
ر مل�شروع �شينمائي خالل الفرة الراهنة مع املخرج اأ�شرف فاروق،  - اأح�شّ
وهو فيلم )هانوفيل( و�شاأتفرغ له بعد انتهائي من ت�شوير )اليا�شمني 
االأحمر( واأنتجه ليكون جتربتي االأوىل يف االإنتاج ال�شينمائي. ولكن مل 

ن�شتقر على بقية فريق العمل حتى االآن.

االإنتاج؟ جتربة  خو�ص  من  بالقلق  ت�شعرين  • هل 
- حتم�شت للعمل ولتقديه لكن بعد تراجع ال�شركة التي كان يفر�ص 

اأن تنتجه. 
ويحمل  جيدة  ق�شته  الأن  ال�شينمائي،  اإنتاجي  باكورة  يكون  اأن  ق��ررت 
اأمتناها،  التي  بال�شورة  يخرج  اأن  واأمتنى  خمتلفة  �شينمائية  معاجلة 
مقارنة  مكلفة  لي�شت  ال�شينمائي  االإن��ت��اج  جتربة  اأن  ذل��ك  اإىل  اأ���ش��ف 

باالإنتاج الدرامي.

الغناء.. عن  ابتعادهك  �شبب  عن  • حدثينا 
- ل�شت مبتعدة، ولكن الغناء يحتاج اإىل جمهود كبري للعثور على كلمات 
ما  الأج��د  وامل��وزع��ني  وامللحنني  ال�شعراء  مع  م�شتمرة  ومتابعة  واأحل��ان 
ينا�شبني ويالئم �شوتي واأ�شعر بالر�شا عنه. لذا اأنتظر ذلك كي اأح�شر 

غنائياً.

مكانتها اخلا�شة  اأن حتفر  اأمرية فتحي على جمهورها، وجنحت يف  الفنانة  اأطّلت  والتمثيل،  الغناء  بني 
على ال�شاحة رغم �شرا�شة املناف�شة. عن دورها يف م�شل�شل )اليا�شمني الأحمر( الذي تقّرر عر�شه قريبًا 
الإنتاج  اإىل جتربتها اجلديدة يف  بالإ�شافة  اأخريًا،  لها  تعّر�شت  التي  ال�شحية  والأزمة  ال�شا�شات،  على 

ال�شينمائي كان معها هذا احلوار.
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فيتامني C يوقف منو اخلاليا ال�سرطانية 
وقد ي�ستخدم فى العالج قريبا

اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة ج���دي���دة ن�����ش��رت ف���ى امل��ج��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة االأمريكية 
اخلاليا  منو  اإيقاف  من  يتمكن  قد   C فيتامني  اأن   )Oncotarget(
ال�شرطانية فى اجل�شم، وقرر الباحثون معرفة تاأثري بع�ص املواد وقدرتها 
بينها،  C من  فيتامني  وك��ان  ال�شرطانية،  ه��ذه اخلاليا  اإي��ق��اف منو  على 
ال�شرطانية  للخاليا  البيولوجية  الطاقة  عمليات  على  الباحثون  ركز  اإذ 
اجلذعية والتى ت�شاعد اخلاليا على النمو والتكاثر، وعملوا على تعطيل 
هذه العمليات واحليوية اأي�شاً ملنع منوها اأكرث.  واأفاد الباحثون اأنه من بني 
كل املواد التى متت جتربتها، وجد اأن املواد الطبيعية كان لها اأثر فى منع 
تكون اخلاليا ال�شرطانية اجلذعية وبالتاىل اإيقاف منوها، وكان فيتامني 
القيام مبزيد  فى  الباحثون  وياأمل  االأخرى.  املواد  بني  فعالية  االأكرث   C
واإيقاف  ال�شرطان  C فى ع��الج  االأب��ح��اث ح��ول ه��ذه فعالية فيتامني  من 
يتم  اأن  املمكن  اأن��ه من  اإىل  اأ�شارت  احلالية  فالدرا�شة  املر�ص،  وتطور  منو 
مع  املقبلة،  ال�شنوات  ف��ى  ال�شرطان  ع��الج  ف��ى  الفيتامني  ه��ذا  ا�شتخدام 

التاأكيد باأن ا�شتخدامه لن يرافق مع اأى اآثار جانبية.

القلبية  بال�سكتة  االإ�سابة  وراء  اأ�سباب   5
اأبرزها التدخني والدهون امل�سبعة

ال�شكتة  اأمرا�ص  من  احلالية  الفرة  خالل  االأ�شخا�ص  من  الكثري  يعانى 
بها  ال�شخ�ص  اإ�شابة  اأن  اإال  الوفاة،  اإىل  وت��وؤدى  فجاأة  تظهر  التى  القلبية 
وع��ادات خاطئة يار�شها على  الأ�شباب  تكون  واإمن��ا  اللحظة،  لي�شت وليدة 

املدى الطويلة.
القلبية  النوبات  اأن  العلمى  "live science" الربيطاين  وذكر موقع 
وتوقف  ي�شبب موت  ما  القلب،  اإىل  ال��دم  تدفق  فى  ان�شداد  نتيجة  حتدث 

خاليا القلب، ولها العديد من االأ�شباب اأبرزها:
التدخني.  1

فى  تظهر  والتى  يومية  ب�شورة  احلرارية  ال�شعرات  من  املزيد  تناول   2
االأكالت ال�شريعة غري ال�شحية.

امل�شبعة. الدهون   3
الدم. فى  ال�شوديوم  ن�شبة  تغري   4

القلب. ع�شلة  خمول   5
واأ�شاف املوقع اأن النوبات القلبية هى ال�شبب الرئي�شى للوفاة بني الرجال 

والن�شاء فى الواليات املتحدة،
القلبية  ب��االأزم��ات  االإ���ش��اب��ة  لتجنب  ال��ط��رق  م��ن  العديد  اأن هناك  ق��ال  و 
واأبرزها، هو جتنب تناول الدهون امل�شبعة املوجودة فى االأكالت ال�شريعة، 
اتباع نظام غذائى �شحى خاىل من ال�شعرات احلرارية املرتفعة ويحتوى 
على اخل�شروات والفاكهة، حتليل ن�شبة الدهون والكولي�شرول فى الدم 
ب�شفة م�شتمرة وتناول العالج املنا�شب لها، ممار�شة الريا�شة واأهمها امل�شى 

يوميا ما ال يقل عن 30 دقيقة.

العربي؟  الأدب  يف  املفامات  فن  رائد  • من 
- بديع الزمان الهمذاين. 

الغارب؟  على  احلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�شد  • ماذا 
- ترك له حرية الت�شرف كما ي�شاء. 

الع�شر احلديث؟  العاملي يف  الأدب  الق�شرية يف  الق�شة  رائد  • من 
- ت�شيكوف 

الع�شر  يف  ال��ع��رب��ي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شة  رائ���د  م��ن   •
احلديث؟ 

- حممود تيمور. 
العربي؟  الأدب  عميد  هو  • من 

� اأن �شوء ال�شم�ص ي�شل اإىل االأر�ص يف 8 دقائق.
� اأن تون�ص هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون.

� اأن نابليون بونابرت كان يق�شي وقت فراغه يف حل االألغاز.
� اأن اأول من و�شع �شورة على العملة هو االإ�شكندر املقدوين .

� اأن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .
� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكرث من 103 خفقة.

� اأن عملة  )اليورو( هي العملة املوحدة بني كل دول اأرووبا .
� اأن اأكرب لوؤلوؤة يف العامل هي التي عرث عليها �شيادو اللوؤلوؤ اأمام �شواحل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349.5 

قرياط ، وقد عر�شت للبيع ، واإ�شراها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دوالر .
� اأن ال�شينيون هم الذين اإخرعوا البو�شلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 

�شمال املحيط االأطل�شي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�شلة بعد اأ�شفارهم التجارية اإىل بالد امل�شرق .
� اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�ص احلوت فوق جمجمته ي�شل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار .

� اأن احلوت االأزرق هو اأكرب حيوان على الكرة االأر�شية
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الزبادي و الكتئاب
فريق  ت���و����ش���ل 
الباحثني  م���ن 
ف���������ى ج����ام����ع����ة 
ف������رج������ي������ن������ي������ا 
اإىل  االأمريكية 
ال����������دور ال�����ذى 
الزبادى  يلعبه 
ف�����ى اإم���ك���ان���ي���ة 
ت��������خ��������ف��������ي��������ف 
اأع����������������را�����������������ص 
لدى  االك��ت��ئ��اب 

عن  ف�شاًل  الربوبيوتيك،  بكترييا  م��ن  يحتويه  م��ا  طريق  ع��ن  ال��ف��ئ��ران، 
مع  املزاجية  احل��ال��ة  على  البكترييا  ت��اأث��ري  لكيفية  حم��ددة  اآل��ي��ة  اكت�شاف 
توفري �شلة مبا�شرة بني �شحة االإحيائية ال�شغرية فى االأمعاء وال�شحة 

العقلية.
وي�شعر الباحثون باملزيد من التفاوؤل ملا مت التو�شل اإليه فى الدرا�شة من 
اأعرا�ص  الزبادى لتخفيف  اإ�شراتيجية عالجية بوا�شطة  اإمكانية تطوير 
املعاجلة  ال��دوائ��ي��ة  العقاقري  ع��ن  ال��ع��بء  م��ر���ش��اه خلفيف  ب��ني  االك��ت��ئ��اب 
االكتئاب  فيه  يعد  الذى  الوقت  فى  ذلك  ياأتى  ال�شلبية،  اجلانبية  واآثارها 
اأحد االعتالالت ال�شحية العقلية االأكرث �شيوًعا فى الواليات املتحدة، مع 
ما ي�شل اإىل %7 من االأ�شخا�ص يعانون من نوبات اكتئاب كربى، ما يلقى 

مزيًدا من االأعباء على كاهل االقت�شاد االأمريكى .

ك�شفت اأبحاث طبية حديثة النقاب عن اأحدث 
الذي  ال�شعر  وت�����ش��اق��ط  ال�شلع  مل��ر���ص  ع���الج 
املرحلة  الرجال يف  ينت�شر بني عدد كبري من 

العمرية املتو�شطة والكثري من ال�شباب.
وبح�شب النتائج التي ن�شرتها �شحيفة "ديلي 
ميل" الربيطانية، فاإن الدواء اجلديد عبارة 
على  احل�شول  بعد  حت�شريه  "ِجل" يتم  عن 
املري�ص،  ذراع  م��ن  ت�شحب  �شغرية  دم  عينة 
وت���ت���م م��ع��اجل��ت��ه��ا داخ�����ل ج���ه���از ف�����ش��ل ال����دم، 
بال�شفائح  ال��غ��ن��ي��ة  ال��ب��الزم��ا  ع��ل��ى  وحت��ت��وى 
ال��دم��وي��ة، وم��زي��ج م��ن بع�ص م��واد ال��دم التي 

ت�شاعد اخلاليا على النمو واال�شت�شفاء.

امل��واد يف  ويقوم االأطباء بعد ذلك بحقن هذه 
و�شول  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  ال�شعر،  ب�شيالت 
اإليها، وهو ما  التي ت�شل  املغذية  وامل��واد  الدم 
وتعزيز  ال�شعر،  ب�شيالت  تن�شيط  عنه  �شينتج 

منو ال�شعر وتقويته.
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء  ي��ق��وم  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
االأمريكية باإجراء جتاِرب جديدة حول العالج 
بال�شلع،  مري�شاً   50 على  وجتِربته  اجلديد 
الدم  اأن��ه يكن حقن عينة  ال��ت��ج��اِرب  واأك���دت 
ع�شر  بعد  املري�ص  راأ�ص  فروة  يف  "املعاجلة" 
دقائق من احل�شول عليها، ويتم عالج املري�ص 

من اأول زيارة.

الك�سف عن اأحدث عالج لـ»ال�سلع«

اإي�شابيل هوبرت خالل ح�شورها فيلم  Claire's Camera مبهرجان كان ال�شينمائي ال�شابع وال�شبعني  )رويرتز(

كان احد الفر�شان ينزل منحدراً قوياً وقد امتطى ح�شانه فزلت قدم احل�شان مما ت�شبب فى اختالل توازنه و�شقوط 
الفار�ص من عليه �شقطة قوية اطاحت به من فوق املنحدر اإىل ا�شفله، وذهب يف اغماءة طويلة ال يدرى عما حوله 
�شيئاً، حتامل احل�شان على نف�شه واخذ يهبط املنحدر ببطء حتى و�شل اإىل فار�شه امللقى على االأر�ص فاأخذ يتح�ش�شه 
ثم دحرجه ليجعله نائماً على ظهره واخذ يلعق وجهه عله يفيق لكن لالأ�شف كانت االأ�شابه قوية فلم يح�ص مبا 
حوله.  رقد احل�شان على االأر�ص بجانب فار�شه واغم�ص عينيه لي�شريح وبعد فره قام وجتول حول املكان فوجد 
ماًء ف�شرب وارتوى واكل ع�شباً وو�شع طيناً على قدمه املجروحه ثم عاد اإىل فار�شه امللقى ار�شاً ليتح�ش�شه مرة اخرى 
لكن ال فائدة  جل�ص احل�شان حزيناً ال يعرف ماذا يفعل فلو ترك �شاحبه هنا رمبا قر�شته عقرب اأو حيه او ثعبان، 
ورمبا نه�شته الطيور اجلارحه.. ال يعرف ماذا يفعل انه بحق حزين، ويف النهاية قرر احل�شان ان يرقد بجوار �شاحبه 
يدافع عنه حتى ي�شلهما املوت معاً. اخذ احل�شان كل فرة يقوم من مكانه ي�شرب بع�ص املاء وياأكل بع�ص الع�شب ثم 
يعود ملرقده والأن عني املاء قريبه منهما قرر احل�شان ان يحمل �شاحبه حتى هناك رمبا ياأتي من يحتاج املاء فيعينه 
او ينقذه يف هذا املكان البعيد، فاأقرب منه واخذ يدحرجه برفق وا�شتمر هكذا حتى افلح بالفعل يف ان ياأتي به بجانب 
عني املاء ثم رقد بجانبه ي�شريح. جاء الليل وذهب وقام احل�شان �شرب واأكل ووقف ي�شهل وينظر حوله ف�شمع �شوت 
�شهيل جياد كثرية ياأتي من بعيد فاأخذ ي�شهل ب�شوت عال وكاأنه يناديهم ف�شمع �شهياًل ياأتي اليه يقرب منه كل 
فرة وبعد عدة دقائق كانت هناك جمموعه من اجلياد تقف معه وي�شهل اجلميع ب�شوت خفي�ص معاً وكاأنه حديث 
هام�ص اأو حديث مودة بينهم .. كان احل�شان يقرب من �شاحبه امللقى على االأر�ص ويت�شممه ثم يعود ويحادثهم 
وكاأنهم قد اتفقوا على �شيئ ما.. بالفعل انحنى احل�شان ودحرج �شاحبه ليجعل وجهه الأ�شفل ثم رقد على االأر�ص 
بجواره وقام اربعه من اخليول القوية باالأقراب من الفار�ص امللقي وا�شطفوا معاً واطبقوا باأ�شنانهم على مالب�شه 
من  �شاحبه  تدىل  وقد  ا�شدقائه  مب�شاعده  وقفته  يف  واعتدل  فوقف  ار�شاً  الراقد  ح�شانه  فوق  وو�شعوه  فرفعوه 
فوق ظهره ثم �شهل لهم وكاأنه ي�شكرهم وم�شى بهدوء ليخرج ب�شاحبه من هذا املكان وقد م�شى معه �شرب اخليول 
حتى او�شلوه اإىل مكاناً يعرفه جيداً ومن هناك انطلق م�شرعاً ب�شاحبه ووا�شل النهار بطوله حتى و�شل اإىل املنزل 
وهناك كان اهل الفار�ص يجل�شون منتظرين بقلق يت�شاءلون ملاذا تاأخره.. وعندما راأو احل�شان ا�شرعوا اليه واذ بهم 
يجدوا فار�شهم فوق ظهره جريح فحملوه اإىل الداخل ليلقي بني يديهم العناية الالزمة، مرت اأيام وا�شرد الفار�ص 
عافيته وعرف ان ح�شانه هو من جاء به اإىل هنا فذهب اليه يف ا�شطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�شعادة قبلة ال�شكر من 

الفار�ص اإىل ح�شانه الذي لن ين�شى له هذا اجلميل ابداً.


