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الليفة م�صّرة بال�صحة

ي�ستخدم النا�س عادة ليفة ال�ستحمام لتنظيف اأج�سادهم من الأو�ساخ 
خاليا  من  للتخّل�س  فعالة  و�سيلة  الليفة  وتعترب  عليها.  املرتاكمة 
اجللد امليتة وال�سوائب. ومع ذلك، فاإن هذه "الأداة" قد تكون يف كثري 

من الأحيان م�سدر قلق حول �سحة الإن�سان.
ملاذا قد تكون ليفة ال�ستحمام م�سرة لل�سحة؟

اإذ اإن بقايا اخلاليا امليتة  تعترب الليفة مكاناً خ�سباً لنمو البكترييا، 
ورغوة ال�سابون وتعّر�س الليفة للحرارة والرطوبة يف احلمام، جتعل 
منها بيئة مثالية لتكاثر اجلراثيم والبكترييا. وبالتايل فاإن ا�ستخدام 
هذه الليفة ي�سمح بانتقال اجلراثيم اىل جمرى الدم، ما يزيد ب�سكل 

كبري من خطر العدوى والأمرا�س.
ولتجّنب هذه امل�سكلة، نن�سحكم باأن حتر�سوا على تنظيف الليفة ب�سكل 

جّيد. من هذا املنطلق، �سنعر�س عليكم و�سفة �سهلة لتنظيفها:
الأبي�س مع ملعقة كبرية من �سودا  500 مللرت من اخلل  اإمزجوا 
�سّطفوها  ذل��ك،  بعد  �ساعة.  ملدة  املزيج  الليفة يف هذا  اخلبز، و�سعوا 

جّيداً و�سعوها يف مكان جاف.

عالمات تك�صف امتالء اأج�صامنا ببكترييا �صاّرة
تراكم  ب�سبب  ال��ع��الج  ال��ع��امل  ح��ول  �سخ�س  مليار   3.5 زه��اء  يتلّقى 
كميات كبرية من البكترييا يف اأج�سامهم، وفق بيان �سادر عن منظمة 
ال�سحة العاملية. ولكن كيف ن�ستطيع اأن نعرف هذه البكترييا ال�سارة 

املرتاكمة يف اأج�سامنا؟ وما هي الأعرا�س التي قد نواجهها؟
اأج�سامنا قد يهدد �سحتنا ب�سكل خطري جداً  اإن تراكم البكترييا يف 
اإح���داث  يف  تت�سبب  اأن  اأوق����ات لح��ق��ة مي��ك��ن  ويف  معينة،  ف���رتة  ب��ع��د 
فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  اللحظات  يف  خ�سو�ساً  ومميتة،  خ��ط��رية  اأم��را���س 

اجلهاز املناعي �سعيفاً.
وهذه هي الأعرا�س التي ُتظهر اأن اجل�سم مليء بالبكترييا:

اجللدي،  وال��ط��ف��ح  الأك���زمي���ا،  ت��ع��ت��رب  واحل���ك���ة:  اجل��ل��د  ح�سا�سية   -
اأج�سامنا  امتالء  ُتظهر  التي  الأعرا�س  بني  من  والحمرار،  واحلكة 

بالبكترييا.
والتثاوؤب  وال��ن��ع��ا���س  ال�����س��دي��د،  التعب  والإره�����اق:  ال�سديد  التعب   -
امل�ستمر، هي من بني الأعرا�س التي ت�سري اإىل تراكم البكترييا ب�سكل 

كثيف يف اأج�سامنا.
اأو  ب�سكل م�ستمر،  بالإ�سهال  اإذا كنتم م�سابني  بالإ�سهال:  الإ�سابة   -
اإذا كان لديكم ا�سطرابات يف الأمعاء، والتي ت�سمى التهابات القولون 

الع�سبي.
اأنواعاً  التي قد ت�سيب  البكترييا  الإ�سابة بالإم�ساك: بح�سب نوع   -
اأخرى منها بالإم�ساك ال�سديد وانتفاخ البطن نتيجة تراكم الغازات.

- اآلم املفا�سل والع�سالت: اإذا كان لديكم اأمل باملفا�سل والع�سالت، 
اأو التهاب يف املفا�سل، وال�سعور بخدر يف اليدين والقدمني، اأو وجود 

ت�سنجات و�َسّد يف الع�سالت، واأمل مماثل بالبطن.
البكترييا  م��ن  اأن���واع  وج��ود  نتيجة  حت��دث  الكريهة:  الفم  رائ��ح��ة   -

ال�سارة يف معدة الإن�سان م�سبِّبًة رائحة الفم الكريهة.

ملاذا ن�صعر بالراحة عندما نحك اأج�صادنا؟
قد ي�سعر البع�س منا بحاجة اإىل حك يده اأو قدمه اأو اأجزاء اأخرى من 
ج�سده لكي ي�سعر ببع�س الراحة. لكن ما ال�سر وراء ذلك؟ وملاذا ي�سبح 

�سعورنا اأف�سل عندما نحك اأج�سادنا؟
اأظهرت العديد من الدرا�سات با�ستخدام الت�سوير بالرنني املغناطي�سي 
املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  من  نوع  وهو   ،”fMRI“ الوظيفي 
املت�سلة  ال��دم��وي��ة  ال����دورة  ا�ستجابة  لقيا�س  امل�ستخدم  املتخ�س�س 
ُيثري  اجل�سم  يف  اخلد�س  اأو  احل��ك  اأن  ال��دم��اغ،  يف  الع�سبي  بالن�ساط 
اأمناط لن�ساط الدماغ املُرتبطة باملتعة واملكافاأة. اأظهرت النتائج اأن هذا 
التاأثري يكون اأقوى عند القيام بخد�س نف�سك. لكن خالفاً ملا قد تكون 
اأي دليل وا�سح على  اأو توقعته، فاإنه لي�س هناك  اآخر  قراأته يف مكان 
اأن هذه املُتعة تاأتي بفعل الفراج عن الندورفني – اأحد اأهم م�سكنات 
الأمل التي تفرز طبيعياً من ج�سم الإن�سان. واأ�سار بع�س العلماء اإىل 
اأن هذه الآلية قد تطورت لدى الب�سر منذ الِقدم لت�سجيعنا على طرد 
اأنها ا�ستجابة قدمية جداً،  الطفيليات اجللدّية. كل الأدلة ُت�سري اإىل 

لأن جميع الفقاريات حتك اأج�سادها مبا يف ذلك الأ�سماك.
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اأن راتبك اأقل مما ت�صتحق على  دليال   11
اأثبتت درا�سة حديثة اأن اأكرث من 60 باملئة من املوظفني يعتقدون اأنهم 

ل يتقا�سون مرتبا عادل، واأنهم ي�ستحقون مبلغا اأكرب مما يتقا�سوه.
من  لأك��رث  ا�ستبيانا  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  العمل  ملجال  درا���س��ة  ون�سرت 
اأنهم يتقا�سون  امل�ساركني  اأكرث من ن�سف  األف موظف، اعترب فيه   30

مرتبات اأقل من زمالئهم يف العمل، بح�سب �سكاي نيوز
على  تدل  عدة  اإن�سايدر" عالمات  "بيزن�س  موقع  ن�سر  املنا�سبة،  وبهذه 

اأنك حت�سل على راتب قيمته اأقل مما ت�ستحق اأن تتقا�ساه:
-1 عندما تن�سر ال�سركة التي تعمل بها، اإعالنا عن وظيفة بنف�س امل�سمى 

الوظيفي ملن�سبك، ولكن براتب اأعلى
يف تزايد، ولكن راتبك ل يرتفع ال�سركة  اأرباح   2-

كثريا عن راتب اأول عمل بداأت به يرتفع  مل  راتبك   3-
ال��ذي ميتلك خ��ربة وم��وؤه��الت م�سابهة  من زميلك،  اأق��ل  تتقا�سى   4-

لك
م�سوؤولياتك ارتفعت، لكن راتبك مل يزداد  5-

الكثريون من حولك على زيادات ومكافاآت، ل حت�سل عليها  -6 يح�سل 
اأنت

تعمل يف جمال يرتفع عليه الطلب يف ال�سوق واأنت على حالك  7-
�سنوات منذ  زيادة  اأو  لالأداء  تقييم  على  حت�سل  مل   8-

للموظفني دائم  تغيري  يف  ال�سركة   9-
ب�ساأن راتبك اأبدا تتفاو�س  -10مل 

ت��ط��ورك يف  اأم���ور عملية  يف  م��دي��رك  مناق�سة  ال�سهل  م��ن  لي�س   11-
ال�سركة

ال اأدلة على وجود 
كائنات ف�صائية 

الإ�سارات  ت��ك��ون  اأن  ف�ساء  علماء  رّج���ح 
باأنها  الربيع والتي و�سفت  املر�سودة يف 
غ��ري��ب��ة وب���دت وك��اأن��ه��ا تنبعث م��ن جنم 
واحد  ا�سطناعي  قمر  م�سدرها  قريب، 

اأو اأكرث يف مدار الأر�س. 
وق���ال اأب��ي��ل م��ن��دي��ز امل�����س��وؤول يف مر�سد 
بورتوريكو يف بيان: التف�سري الأف�سل اأن 
هذه الإ�سارات م�سدرها قمر ا�سطناعي 

اأو اأكرث، معرباً عن ثقته بهذا التف�سري.
وتو�سل العلماء اإىل هذه اخلال�سة بعد 
اأعمال مراقبة جديدة للنجم رو�س 128 
الذي يبعد عن الأر�س 11 �سنة �سوئية، 
علماً اأن ال�سنة ال�سوئية الواحدة ت�ساوي 
هذا  ويعد  كيلومرت.  مليار  اآلف  ع�سرة 
جداً  قريباً  الفلكية  املقايي�س  يف  النجم 
مليارات  فيه  ال��ك��ون  اإن  اإذ  الأر�����س،  م��ن 

ال�سنوات ال�سوئية.
هذه  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ظ��ن  الأم�����ر،  اأول  ويف 
النبعاثات "الغريبة جداً" كما و�سفوها 
ح��ي��ن��ه��ا، ت�����س��در ع��ن ه���ذا ال��ن��ج��م القزم 
الأحمر. والأق��زام احلمر جنوم �سغرية 
وباردة ن�سبياً. لكن تبني اأن الأمر التب�س 
م�سدرها  الإ����س���ارات  واأن  ال��ع��ل��م��اء  ع��ل��ى 

مدار الأر�س ولي�س عمق الف�ساء.

اأول اإن�صان يطاأ 
اأ�صرتاليا قبل 
عام  األف   65

اإن�سان وطاأت  اأول  اأن  درا�سة  ذكرت 
قدماه اأ�سرتاليا كان قبل 65 األف 
ع���ام ع��ل��ى الأق����ل، اأي ق��ب��ل م��ا كان 

يقدر �سابقاً بكثري.
اإىل كنز  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه���ذه  وت�����س��ت��ن��د 
لل�سكان  الأثرية  القطع  اآلف  من 
املاأوى  يف  اكت�سافها  مت  الأ�سليني 
يف  م��ادج��ي��دب��ي  امل�سمى  ال�سخري 

منطقة الإقليم ال�سمايل.
ن�سرتها  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة  وق���ال���ت 
جملة نيت�سر اإن الب�سر و�سلوا اإىل 
انقرا�س  قبل  الأ�سرتالية  ال��ق��ارة 
الدببة  مثل  ال�سخمة  احليوانات 
والكنجارو  العمالقة  الأ�سرتالية 

ق�سري الوجه.
  يذكر اأن توقيت و�سول اأول اإن�سان 
اإىل البالد كان مو�سع نقا�س على 
�سابقة  تقديرات  مع  عقود،  م��دى 
ل��و���س��ول ال�����س��ك��ان الأ���س��ل��ي��ني اإىل 
اأ���س��رتال��ي��ا م��ا ب��ني 47 األ��ف��اً و60 

األف عام.
ويقول العلماء اإن الكت�ساف الذي 
ح��ق��ق��ه ف���ري���ق م���ن ع��ل��م��اء الآث�����ار 
له  ال����ت����اري����خ،  وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
اأهمية عاملية كبرية لتاريخ التطور 

الب�سري.
و���س��م��ل ه���ذا الك��ت�����س��اف ث���روة من 
الفوؤو�س  م��ث��ل  الأث����ري����ة  ال��ق��ط��ع 
الطينية  والأح�����ج�����ار  ال���ب���دائ���ي���ة 
وال�سفيح، واأ�سباغ طبيعية باألوان 
كانت  والبني  والربتقايل  الأ�سفر 
ت�ستخدم كمواد طالء، ف�ساًل عن 

اأدلة على وجود مواقد.
وت��ظ��ه��ر ال��ت��ق��دي��رات ال��ع��ل��م��ي��ة اأن 
اأفريقيا  يف  ك��ان  احلديث  الإن�سان 
ال�سني  ويف  ع���ام  األ���ف   200 ق��ب��ل 
األ����ف ع����ام. وكانت   80 ن��ح��و  ق��ب��ل 
اأ�سرتاليا هي يف نهاية املطاف من 
ال��ه��ج��رة ال��ب�����س��ري��ة احل��دي��ث��ة من 
اأكرب  اأفريقيا، ومتثل البالد اأي�ساً 
جتمع للهجرة البحرية التي جرت 

حتى ذلك احلني.
ال�ستيطان  اأن  ال��درا���س��ة  وذك����رت 
كان  وق���ت  يف  ح���دث  للب�سر  الأول 
ف��ي��ه م�����س��ت��وى ���س��ط��ح ال��ب��ح��ر اأقل 
ب��ك��ث��ري، ح��ي��ث ك��ان��ت امل�����س��اف��ة من 
اأ�سرتاليا  اإىل  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  ج��ن��وب 

اأق�سر من اليوم.

غنية بالفيتامينات واملعادن
فهي  وامل���ع���ادن  الفيتامينات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��اجن��و  حت���وي 
 B6 فيتامني  م��ن  وك��ل  وال��ن��ح��ا���س،  بالبوتا�سيوم  عالية 
 ،K فيتامني  و   E وفيتامني C البريودك�سني وفيتامني
اأ والفوليت والناي�سني وغريها  والبيتا كاروتني فيتامني 

العديد.

ال�ضيطرة على �ضغط الدم
تعترب امل��اجن��و م�����س��در غ��ن��ي ب��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم، ح��ي��ث اأن كل 
ملغم   156 ي��ق��ارب  م��ا  حت���وي  امل��اجن��و  م��ن  100غم 
والبوتا�سيوم  2 ملغم �سوديوم،  يتجاوز  بوتا�سيوم وما ل 
مهم جدا ملوازنة ال�سوائل يف اجل�سم، وي�ساعد يف احلفاظ 
الإ�سارات  اإر����س���ال  وتنظيم  ال��ق��ل��ب  ���س��رب��ات  ان��ت��ظ��ام  ع��ل��ى 
وال�سيالت الع�سبية. ومهم لنقبا�س الع�سالت. وبالتاأكيد 

معروف بدوره الكبري يف امل�ساعدة على تقليل �سغط الدم

تعزيز �ضحة اجلهاز اله�ضمي
غنى فاكهة املاجنو بالألياف يجعل لها دور كبري يف تنظيم 
عمل اجلهاز اله�سمي والوقاية من الم�ساك والبوا�سري، 
املعدة  تهدئة  ت�ساعد على  اأن��زمي��ات  املاجنو  كما ووج��د يف 
لها دور يف  الغذائية  ب��ان اللياف  املعروف  والم��ه��ا، وم��ن 
ال�سيطرة على م�ستويات الكال�سيوم يف اجل�سم وخف�سها. 

مما يجعل لها دور يف تعزيز �سحة القلب وال�سرايني.

فوائد املاجنو للجلد والعيون
والعيون،  اجللد  �سحة  على  تعود  عديدة  فوائد  للماجنو 
وبيتا  اأ  لفيتامني  مم��ت��از  م�سدر  امل��اجن��و  فاكهة  فب�سفة 

ك��اروت��ني، والأل��ف��ا ك��اروت��ني وال��ف��الف��ون��ي��دات، وك��ل 100 
اأي  دولية  وح��دة   765 يوفر  الطازجة  املاجنو  غ��رام من 
بها  املو�سى  اليومية  الحتياجات  من   25٪ يقارب  ما 
وم�ستقاته  اأ  فيتامني  دور  امل��ع��روف  وم��ن  اأ.  فيتامني  من 
اأك�سدة قوية حتارب اجلذور احلرة يف اجل�سم،  كم�سادات 
وم��ه��م��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة اجل��ل��د وال��ع��ي��ون وحتارب 
عالمات ال�سيخوخة والتجاعيد . كما وانها مهمة للحفاظ 

على �سحة العني ومكافحة التكن�س البقعي.

الوقاية من ال�ضرطانات ومكافحتها
ت���ع���ت���رب ف����اك����ه����ة امل�����اجن�����و غ���ن���ي���ة ج�������دا ب����ال����ع����دي����د من 
الفالفينويد  وم���رك���ب���ات  ال���ق���وي���ة  الك�������س���دة  م�������س���ادات 
مثل:polyphenolic، والتي وجد لها دور يف الوقاية 
من �سرطان الثدي و�سرطان القولون، والكاروتينات التي 
لها دور يف الوقاية �سد �سرطانات الرئة و�سرطانات الفم، 
والعديد من الدرا�سات احلديثة موؤخراً وجدت فعالية ودور 
كبري للمركبات وم�سادات الك�سدة التي حتويها املاجنو يف 

احلماية �سد �سرطان الدم و �سرطان الربو�ستاتا.

مفيدة حلميات زيادة الوزن
تعد نوعا ما عالية بال�سعرات احلرارية بحيث اأن كل 100 
غم منها متدنا مبا يقارب 70 �سعره حرارية. وهذا ما قد 

يجعلها نوعاً ما مفيدة يف حميات زيادة الوزن.

فوائد اإ�ضافية للماجنو 
حتتوي املاجنو على م�سادات الأك�سدة املقاومة للعديد من 
الأمرا�س ال�سرطانية ، مقاومة �سرطان الثدي ومقاومة 

،واأثبتت  ال��دم  و���س��رط��ان  وال��ربو���س��ت��ات  ال��ق��ول��ون  �سرطان 
الدرا�سات فوائد املاجنو العديدة املقاومة لل�سرطان. 

 ، البكتني  الأل��ي��اف  من  عالية  ن�سبة  على  املاجنو  حتتوي 
وفيتامني �سي مما ي�ساعد على تقليل ن�سبة الكولي�سرتول 

ال�سار يف الدم. 
ت�ساعد املاجنو على تنقية الب�سرة من البثور وفتح م�سامات 
الب�سرة وذلك عن طريق تناولها اأو ال�ستخدام اخلارجي 
ل��ه��ا ت��ع��د امل��اجن��و م�����س��در ج��ي��د ل��ف��ي��ت��ام��ني A ومركبات  
100 جرام من املاجنو على  الفالفونويد ، فتحتوي كل 
 %  25 يعادل  وما   A فيتامني  من  ج��رام  ملي   765
اأهم  من  املركبات  تلك   ، لالإن�سان  اليومي  الحتياج  من 
العنا�سر الالزمة للحافظ على الب�سر وحماية العني من 
اجلفاف والوقاية من العمى الليلي تعترب املاجنو م�سدر 
على  ج��رام ماجنو   100 كل  فيحتوي  للبوتا�سيوم  وف��ري 
العنا�سر  اأهم  البوتا�سيوم وهو من  156 ملي جرام من 
الغذائية التي ت�ساعد يف التحكم يف معدل �سربات القلب 

و�سغط الدم . 
 ، ال���دم  يف  الأن�����س��ول��ني  ن�سبة  تنظيم  علي  امل��اجن��و  ت�ساعد 
وذلك بغلي ق�سور املاجنو ونقعها لياًل و�سربها يف ال�سباح 
بعد ت�سفيتها من ال�سوائب ، بالإ�سافة اإىل اأن تناول كمية 
معتدلة من املاجنو ل ت�سر بن�سبة ال�سكر يف الدم حتتوي 

 . E املاجنو على ن�سبة عالية من فيتامني
تك�سري  على  ت�ساعد  عالية  اإن��زمي��ات  علي  املاجنو  حتتوي 
الربوتني بالإ�سافة اإىل احتوائها على األياف طبيعية مما 
على  امل��اجن��و  حتتوي  اله�سم  عملية  تنظيم  على  ي�ساعد 
فيتامني A، C  بالإ�سافة اإىل 25 نوع من الكاروتينات 

مما ي�ساعد على تقوية جهاز املناعة

اكت�صاف م�صاد لالأك�صدة 
يبطئ ظهور التجاعيد

م���ع ال��ت��ق��ّدم يف ال��ُع��م��ر ي��ف��ق��د اجللد 
الب�سرة  ����ُس���م���ك  وي���ق���ل  م���رون���ت���ه، 
وفقاً  لكن  جفافاً.  اأك��رث  وت�سبح 
اأحد  اأن  ت��ب��ني  ل��درا���س��ة ح��دي��ث��ة 
ي�ستطيع  الأك�����س��دة  م�����س��ادات 
ت����اأخ����ري ه�����ذا ال����ت����ده����ور يف 
حيوية الب�سرة، وي�سّمى هذا 

العن�سر "ميثيلني بلو". 
العن�سر  ه��������ذا  وي����ع����م����ل 
املياه  ت���خ���زي���ن  زي�������ادة  ع���ل���ى 
يف ال���ب�������س���رة، وب���ال���ت���ايل زي����ادة 
مرونتها، وقد بينت التجارب 
اإزال������ة جتاعيد  ع��ل��ى  ق���درت���ه 

الب�سرة.
التي  ال�����درا������س�����ة  وب���ح�������س���ب 
ق�������س���م  يف  اأج����������ري����������ت 

البيولوجي بجامعة مرييالند، ي�ستطيع عن�سر 
اأ�سابيع.   4 خ��الل  التجاعيد  ع��الج  بلو  ميثيلني 
ويقوم ميثيلني بلو بزيادة و�سول الأك�سجني اإىل 
لتبدو  امل��اء  م��ن  بطبقة  ودعمها  الب�سرة،  خاليا 

اأكرث ليونة وحيوية.
�ساينتيفيك  الدرا�سة يف جملة  ُن�سرت نتائج  وقد 
الب�سرة  خاليا  بلو  ميثيلني  ويحمي  ريبورت�س، 
اأكرث  لتبدو  اجللد  �ُسمك  ويزيد من  التلف،  من 

�سباباً.
وق���ال���ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة، مي��ت��از ت���اأث���ري عن�سر 
اأظهر  دائم ولي�س موؤقتاً، وقد  باأنه  بلو  ميثيلني 
اأن���ه م��ن اأق���وى م�����س��ادات الأك�����س��دة ال��ت��ي حتارب 

جتاعيد الب�سرة. 
للتجميل  منتجات  اإع���داد  يف  البحث  فريق  وب��داأ 
بلو  ميثيلني  من  املنا�سبة  اجلرعة  على  حتتوي 

التي حتد من ظهور جتاعيد الب�سرة.

تتميز فاكهة املاجنو بطعمها اللذيذ ولها العديد من الفوائد التي 
تعود عليك بفوائد �ضحية عديدة، تعرف معنا عرب املقال 

ع�ضاق  من  تكون  قد  املاجنو  فوائد  اأ�ضهر  على  االت��ي 
فاكهة املاجنو، وتتحرق ب�ضوق اىل مو�ضمها لال�ضتمتاع 
فكرت  ه��ل  ول��ك��ن  ع�ضائرها،  م��ع  ط��ازج��ة  بتناولها 
على  تعود  قد  التي  العظيمة  املاجنو  بفوائد  م�ضبقًا 
باالإ�ضافة  العظيمة  املاجنو  فوائد  و�ضحتك!  ج�ضمك 

عر�ش  على  ملكة  منها  جعل  اللذيذ  احللو  طعمها  اىل 
غنية  فهي  الفواكه"  "ملكة  لقب  عليها  واطلق  الفواكه، 

بالعديد من العنا�ضر واملواد الغذائية ال�ضرورية للحفاظ 
 . اأك�ضدة  وم�ضادات  ومعادن  فيتامينات  من  ال�ضحة  على 

باالألياف  الغنية  اال�ضتوائية  الفواكه  من  املاجنو  وتعترب 
املعدة  تهدئة  يف  القدم  منذ  ت�ضتهر  جعلها  مما  الغذائية 

القولون  وم�ضاكل  واالم�ضاك،  اله�ضمي  اجلهاز  م�ضاكل  وعالج 
الع�ضبي والبوا�ضري.  وفيما يلي �ضن�ضع بني اأيديكم اأهم فوائد املاجنو 

التي تعود على ال�ضحة:

املاجنو.. ملكة على عر�ش 
الفواكه لفوائدها العظيمة
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�ش�ؤون حملية

مع اإطالق فعاليات اأ�ضبوعه الرابع

منت�صبيه لدى  والتطوع  والعطاء  اخلري  قيم  ثقايف" يعزز  "�صيف 

و�ضط حما�ش الطالب و�ضعادة  اأولياء اأمورهم

توا�صل فعاليا ت دورة "اأبطال �صرطة الغد " يف العني

كلمة ي�صدر "احلياة اليومية يف نهاية العامل القدمي" للموؤرخ االإيطايل جورج رافينياين

•• ابوظبي – الفجر

حتت �سعار "�سيفنا اإبداع واإلهام" اأطلقت وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة الأ�سبوع الرابع من الربنامج الوطني 
�سيف ث��ق��ايف وال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�سيخ 
ال��ث��ق��اف��ة وتنمية  ن��ه��ي��ان وزي����ر  اآل  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
املعرفة وي�ستمر حتى 10 من اأغ�سط�س القادم بجميع 
مراكزها املنت�سرة يف الدولة، حيث وجهت اللجنة العليا 
ال�سبوع  بتخ�سي�س  الثقافية  املراكز  كافة  للربنامج 
اأهمية اخلري بهدف تعزيز  الرابع لندوات وور�س عن 
مفهوم اخلري وروح امل�سوؤولية املجتمعية لدى الطالب 
ا���س��ت��م��رار ال��ور���س الرئي�سية يف  امل�����س��ارك��ني وذل���ك م��ع 

امل�سرح واملو�سيقى والفنون الب�سرية والأدب.
ومن جانبه اأو�سح يا�سر القرقاي مدير اإدارة الفعاليات 
اأن تخ�سي�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  بوزارة  الثقافية 
الوطني �سيف ثقايف  ال��ربن��ام��ج  ال��راب��ع م��ن  ال���س��ب��وع 
املحاور  م��ن  اأ�سا�سيني  حم��وري��ن  ليحقق  ج��اء  للخري 
»عام  ل���  ال����وزارة  عمل  خطة  ت�سمنتها  ال��ت��ي  الرئي�سة 

اخل���ري« واخل��ط��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي، الأول 
متثل يف تعزيز دور امل�سوؤولية املجتمعية لدى الطالب 
يف  والإ���س��ه��ام  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  للربنامج  املنت�سبني 
م�سريته التنموية يف امل�ستقبل، اأما الثاين فهو تر�سيخ 
خالل  من  العمرية  الفئات  كافة  عند   اخل��ري  مفهوم 
تنظيم ور�س عن اخلري وتنظيم العديد من الزيارات 
امل�ست�سفيات  وزي��ارات امل�سنني والتربعات  للمر�سى يف 
العينية واملادية اإىل جانب تنظيم م�سرحية عن اخلري 

للطالب.
اأ�سبوع اخلري من ور�س  اأن فعاليات  القرقاوي  وك�سف 
واأن�سطة وزيارات �سوف يرافقها اطالق حملة اعالمية 
والغري  ث��ق��ايف  �سيف  يف  امل�����س��ارك��ني  وال��ك��ب��ار  لل�سغار 
من  وذل���ك  عيالنا"  يف  "اخلري  �سعار  حت��ت  م�ساركني 
والر�سائل  الق�سرية  الف��الم  من  العديد  ن�سر  خ��الل 
اطار  الن�سائح يف  التي حتمل مبعانيها جمموعة من 
ر�سائل اعالمية للت�سجيع على عمل اخلري من خالل 
و�سائل الإعالم املختلفة ومواقع التوا�سل الجتماعي. 
واأك����د ال��ق��رق��اوي اأن اط����الق ا���س��ب��وع اخل���ري ج���اء من 

املنظمة  العليا  واللجنة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
مفهوم  تعزيز  نحو  ثقايف"  "�سف  الوطني  للربنامج 
التزام جميع افراد ال�سرة بالعمل اخلريي واملجتمعي 
واأهمية العمِل امل�سرتِك من اأجل حتقيِق الأهداف العليا  
لهذا الوطِن العزيز على قلوب اجلميع، بالإ�سافة اإىل 
يعك�س  للربنامج  املنت�سبني  الطالب  فئة  م�ساركة  اأن 
هذه  تنظيم  ب�سرورة  الفئة  ه��ذه  وادراك  وع��ي  اأهمية 
الأن�سطة التي تهدف اإىل عمل اخلري والتطوع، معربا 
�سركاء جدد لفعاليات  ان�سمام  املزيد من  اأمله يف  عن 
الثقافية  ال�����س��اح��ة  خل���دم���ة  اخل����ري  ع����ام  يف  ال�������وزارة 

واملجتمعية  مبا يخدم املجتمع الإماراتي.
ووجه القرقاوي الدعوة لكافة امل�ساركني يف الربنامج 
امل�ساركة يف  واأ�سرهم يف كافة الم��ارات باحلر�س على 
ا�سبوع اخلري لي�س فقط من املنت�سبني للربنامج وامنا 
كافة اأفراد املجتمع، وذلك من خالل التربع او ح�سور 
الور�س التوعوية عن مفهوم اخلري  اأو امل�ساركة الفعالة 

يف احلملة العالمية.
الثقافة  ب��وزارة  الثقافية  الفعاليات  اإدارة  مدير  وق��ال 

" �سيف ثقايف"  وتنمية املعرفة  اأن الربنامج الوطني 
الول على  اليوم  رك��ز  منذ  وا�سحة  و�سع خطة عمل 
على  والرتكيز  للوطن  والنتماء  ال��ولء  قيمة  اإع��الء 
الأجيال  نفو�س  يف  قيمتها  واإع���الء  الوطنية  الهوية 
اجلديدة للم�ساهمة يف خلق ال�سخ�سية الوطنية، كما 
اأن توجيهات معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان 
وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة ك��ان��ت وا���س��ح��ة بعدم 
ا�ستثناء اأي من فئات املجتمع من ال�ستفادة من اأن�سطة 
الربنامج  يف كافة املراحل العمرية، ويف كافة املنا�سبات 
الربنامج  ليحقق  الجتماعية  و  واملعرفية  الثقافية 
هدفه الأ�سا�سي يف ا�ستغالل اأوقات الطالب وال�ستفادة 

منها باأعمال مفيدة ثقافياً وعملياً وعلمياً ومعرفياً.
وعلى �سعيد مت�سل وا�ستجابة لتوجيهات اللجنة العليا 
وزع  اخلري  ثقايف" باأ�سبوع  "�سيف  الوطني  للربنامج 
الثقافة  وزارة  مركز  يف  للربنامج  املنت�سبني  الطالب 
وتنمية املعرفة يف اأم القيوين العديد من الهدايا على 
عدد من العمال داخل املركز وخارجه وذلك مب�ساركة 

موظفي املركز وامل�سرفني على الربنامج.

•• العني- الفجر

 توا�سلت فعاليات الدورة ال�سيفية لطلبة 
الغد"  ب�سرطة  " اأب��ط��ال �سرطة  امل��دار���س 
اأبوظبي، يف اإدارة مدار�س ال�سرطة مبنطقة 
الفوعة يف العني، وعرب الطالب امل�ساركون 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ب��امل�����س��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ، 
اك�سابهم معلومات  انها ت�سهم يف  موؤكدين 

ومهارات جديدة .
 وت��وج��ه ع���دد م��ن اأول���ي���اء اأم����ور الطالب 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����س��ك��ر 
هذه  بتنظيم  مل��ب��ادرت��ه��ا  اب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
مل�سكلة  الأم��ث��ل  احل��ل  ال����دورة  معتربينها 
اوقات الفراغ  التي كان يعاين منها ابناءهم  

خالل العطالت ال�سيفية .  
مدير  النعيمي  حممد  مهنا  العقيد  وق��ال 
اأبوظبي  �سرطة  يف  ال�سرطة  مدار�س  ادارة 
اط�����ار حر�س   ت���اأت���ي  يف  ال������دورة  ه����ذه  اأن 
اوقات  ا�ستثمار  ع��ل��ى    ال�سرطية   ال��ق��ي��ادة 
ال�سيفية  ال��ع��ط��ل��ة  خ���الل  ال���ط���الب  ف����راغ 
وذلك   ، عليهم  والفائدة  بالنفع  يعود  مبا 
من خالل حما�سرات تثقيفية تعزز القيم 
الوطنية النبيلة والخالق احلميدة وحب 

الوطن يف نفو�سهم 
واأكد  ان دورة " اأبطال �سرطة الغد "  تعزز 
" والتي تركز  "كلنا �سرطة  مبادئ مبادرة 
و�سالمة  اأم��ن  على  املحافظة  �سمان  على 
احل�سارية  ال��ن��ه�����س��ة  وم���واك���ب���ة  امل��ج��ت��م��ع 
يتطلب  ، مم��ا  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  ال�ساملة يف 
زيادة عدد الفراد املعنيني باملحافظة على 
عرب  الوطنية  املكت�سبات  وحماية  الأم���ن  
فيهم   مب��ا  املجتمع  اأف����راد  جميع  م�ساركة 

المن  امل��دار���س يف حفظ  وط��الب  ال�سباب 
والوقاية من اجلرمية .

ي�����س��ت��م��ل على  ال������دورة  ب��رن��ام��ج  اأن  وذك�����ر 
متنوعة  واأن�����س��ط��ة  تثقيفية  حم��ا���س��رات 
،وتدريبات ميدانية يف جمالت امل�ساة وفك 
ع���ن ممار�سة  ف�����س��اًل   ، ال�����س��الح  وت��رك��ي��ب 
وتنظيم  اخل��ي��ل  ورك���وب  ال�سباحة  ري��ا���س��ة 

زيارات ميدانية لإدارات ال�سرطة . 
اأن الدورة التي بداأت يف التا�سع  واأ�سار اإىل 
م���ن ���س��ه��ر ي��ول��ي��و اجل�����اري وت�����س��ت��م��ر حتى 
امل��ق��ب��ل، مب�ساركة  اغ�����س��ط�����س  م���ن  ال��ث��ال��ث 
ا�سبوعها  يف  ركزت  العني   من  طالباً   56
الأول على اللياقة البدنية  والتدريب على 
ومهارات  اأ�سا�سيات   وتعلم  وامل�ساة  ال�سالح 
ال�����س��ب��اح��ة  ورك����وب اخل��ي��ل  ، وحما�سرات 
حول دور ال�سباب يف نه�سة الوطن وتنمية 
احل�س المني . واأ�ساف ان الدورة ركزت يف 
تثقيفية  حما�سرات  على  الثاين  اأ�سبوعها 
املخاطر  م���ن  وال���وق���اي���ة  ال�����س��الم��ة  ح����ول 

املخدرات   وا����س���رار  ال���درا����س���ي  وال��ت�����س��رب 
والتدخني ومكافحة اجلرائم اللكرتونية.  
ت�سري  ال���دورة  فعاليات  ان  النعيمي  واأك���د 
كبري  وحما�س  اقبال  و�سط  جيدة  ب�سورة 
اأولياء   امل�����س��ارك��ني ، و���س��ع��ادة  م��ن ال��ط��الب 
ام��وره��م ب��ال��ف��وائ��د ال��ك��ب��رية ال��ت��ي يجنيها 

اأبناءهم  من خالل م�ساركتهم فيها .
جوائز   خ�س�ست  ابوظبي  �سرطة  اإن  وق��ال 
الربنامج  امل�ساركني  يف  للطلبة  حتفيزية  
 " م�سمى  م�سارك  طالب  كل  متنح  حيث   ،
" ، و تكرمي  املتميزين منهم  م��الزم الغد 
يف احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل��ل��ربن��ام��ج   وتوزيع 

ال�سهادات  على امل�ساركني .
 وقال العقيد ر�سا�س �سامل العامري نائب 
نخبة  اأن  ال�����س��رط��ة  م��دار���س  ادارة  م��دي��ر  
من  املتخ�س�سني  املواطنني  ال�سباط  من 
باإلقاء  ي��ق��وم��ون  واخل�����ربة  ال��ك��ف��اءة  ذوي 
�سركاء  هناك  واأن   ، ال��دورة  يف  املحا�سرات 
ال��دورة ممثلة  خارجيني يف تنفيذ برنامج 
تراث  ون���ادي  للتعليم  ابوظبي  جمل�س  يف 
الإمارات ، و�سركاء داخليني من القطاعات 
املختلفة بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي. 
الثالث  ال���س��ب��وع  ب��رن��ام��ج  اأن  اىل  وا����س���ار 
ي�ستمل على حما�سرات حول القيم النبيلة  
، فيما يركز  وت���راث الإم����ارات احل�����س��اري 
اأ�سبوعه الرابع والأخ��ري على  الربنامج يف 
احلكيمة  القيادة  " دور  بعنوان  حما�سرة  
ال�سرطي  " وال���ت���دري���ب  ال���وط���ن  ب���ن���اء  يف 
الإدارات  ون�ساط ترفيهي  وزي��ارة لإح��دى 
ال�����س��رط��ي��ة.  واأك����د ال��رائ��د را���س��د �سليمان 
الظاهري امل�سرف على تنفيذ الربنامج يف 
اأعدت   والأن�سطة   الربامج  ه��ذه  اأن  العني 

لتاأهيل وتزويد الطالب  بكل ماهو مفيد  
وعلى  عليهم  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  يعود  ومب��ا 
جمتمعهم .  واأ�سار اإىل  اأن الدورة ال�سيفية 
لدى  املواهب  اكت�ساف  على  تركز  للطالب 
اإىل  م�سرياً   ، وتنميتها  و�سقلها  ال��ط��الب 
اأن عدداً من الطالب اأظهروا مواهبهم يف 
ويعمل   ، وال�سباحة  اخليل  رك��وب  ريا�سات 
م��ه��ارات��ه��م  يف هذه  امل��درب��ون على تطوير 
امل���ج���الت. وق���ال ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��داهلل نخرية 
الظاهري من�سق الربنامج اأنه �سيتم توزيع 
ا���س��ت��ب��ي��ان يف خ��ت��ام ال�����دورة  ع��ل��ى الطالب 
اأم��وره��م  للوقوف على  امل�ساركني واأول��ي��اء 
اجلوانب التي من �ساأنها تطوير الربنامج 
م�ستقباًل ورفع كفاءته  حتقيقاً لالأهداف 

املرجوة للقيادة العامة ل�سرطة ابوظبي . 
واأك������د ع����دد م���ن ال���ط���الب امل�������س���ارك���ني اأن 
ا���س��ت��ف��ادت��ه��م  م��ن ه���ذه ال����دورة ال��ت��ي تعزز 
وتنمية  نفو�سهم   يف  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
على  وتعويدهم  لديهم  القيادية  امل��ه��ارات 

العتماد على اأنف�سهم  وخلق روح التناف�س 
بينهم  والعمل بروح الفريق الواحد.

 وق��ال الطالب حمد ب��در اجل��اب��ري  14- 
منذ  ال�سباحة   ريا�سة  يهوى  – ان��ه  �سنة 
�سجعه على ممار�سة  وال��ده   وان   ، ال�سغر 
ال��ت��ح��اق��ه بالدورة  ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ، وع��ن��د 
امل��درب��ون مت��ي��زه يف هذه  ال�سيفية لح��ظ 
اإك�����س��اب��ه مهارات  ، وع��م��ل��وا على  ال��ري��ا���س��ة 
وتنمية  وتطوير  موهبته   ل�سقل  جديدة 
 ، جيدة  ب�سورة  ال�سباحة  وتعلم  مهاراته، 
مهاراته  تطوير  �سي�ستمر يف  اأنه  مو�سحاً  
وطننا  مت��ث��ي��ل  اىل  و����س���وًل  ال�����س��ب��اح��ة  يف 
املحلية   الريا�سية   املنا�سبات  يف  احلبيب 
الطالب حممد  واأك��د  ال��دول��ي��ة.   واملحافل 
خالد الكعبي ا�ستفادته الكبرية من الدورة 
التوا�سل  و�سائل  على خماطر  تعرف  وانه 
اللكرتونية   واجل�����رائ�����م  الج���ت���م���اع���ي  
وا���س��رار امل��خ��درات وال��ت��دخ��ني  ، واكت�ساب 
م���ع���ل���وم���ات ج����دي����دة ح�����ول ال����وق����اي����ة من 

املخاطر املختلفة.
 واأ�سار اإىل  ان  الربنامج   ت�سمن زيارتهم 
ملواقع �سياحية وترفيهية يف ابوظبي والعني  
والتعرف على طبيعة عمل ال�سرطة يف عدد  
ووقف   ، العني  ال�سرطية يف  املوؤ�س�سات  من 
رجال  يبذلها  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  على 
والراحة  ال�����س��الم��ة  ت���وف���ري  يف  ال�����س��رط��ة 
يطمح   واأن��ه  املجتمع   لأف���راد  والطماأنينة 
اإكمال   بعد  ال�سرطي  للعمل  النتماء  اإىل  
مراحل تعليميه وذلك  خلدمة  الوطن  يف 
اأحد اأهم جمالت العمل الوطني ، و�سنكون  
خري �سند ودعم وعون لرجال ال�سرطة  يف 

اأداء  مهامهم  النبيلة .  

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  هيئة  يف  للرتجمة  كلمة"  "م�سروع  اأ�سدر   
"احلياة  لكتاب:  العربية  الرتجمة  والثقافة  لل�سياحة 
الإيطايل  للموؤرخ  القدمي"  العامل  نهاية  يف  اليومية 
العراقي  امل��رتج��م  للعربية  ونقله  راف��ي��ن��ي��اين.   ج��ورج 
كانت  عّما  تاريخية  ملحة  الكتاب  ي��ق��ّدم  ع��ل��ي.   ع��دن��ان 
ب�سّقيها  ال��روم��ان��ي��ة،  الإم��رباط��وري��ة  يف  احل��ي��اة  عليه 
ال��غ��رب��ي وال�����س��رق��ي ب��ا���س��ل��وب م�����س��ّوق ي��دخ��ل القاريء 
عاملا موغال يف القدم )من القرن اخلام�س اإىل القرن 
طريقة  امل�سيحية  غ���ريت  ح��ي��ث  امل��ي��الدي��ني(  ال�����س��اب��ع 

التفكري التقليدية يف املجتمع. 
واجلي�س  الأب�����اط�����رة  ع���ن  احل���دي���ث  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
حياة  يف  وتاأثريها  الدولة  ونظام  والنبالء  ال��روم��اين 

ا�ستغلوا  ال��ذي��ن  ال��ب��الط  خ�سيان  ود���س��ائ�����س  ال��ن��ا���س، 
ع��ل��ى طريقتهم،  ال���ب���الد  ف�����س��ا���س��وا  الأب����اط����رة  ���س��ع��ف 
والأ�سرة وتربية الأبناء ودْور املراأة، �سواء الإمرباطورة 
حياة  اإىل  املن�سرفة  القّدي�سة  اأو  باخل�سيان،  املحاطة 
اإىل  امل�سطرة  البيت  ربة  اأو  الأدي���رة،  بناء  واإىل  الزهد 
اخليانة  ظ��اه��رة  جانب  اإىل  الفقر،  ب�سبب  ابنتها  بيع 
املتف�ّسية والقوانني ذات ال�سلة، على تباينها  الزوجية 
بح�سب الطبقات الجتماعية للمتهمني بها. ومو�سوع 
الكتاب  وي����زداد  امل�سيحية،  اإىل  الوثنية  م��ن  ال��ت��ح��ول 
ت�سويقاً يف الك�سف عن عامل الرهبنة املثري واملوؤثر يف 
يعي�س  ك��ان  فبع�سهم  ال��ب��الط؛  ويف  ب��ل  العامة،  حياة 
بداخل  اأو  ال�سوامع،  الآخر يف  والبع�س  ال�سحراء،  يف 
اأو على راأ�س عمود )ومن مل  قف�س على �سفح اجلبل، 
ي�سمع بالقدي�س دانيال العمودي اأو �سمعان العمودي!(. 

ثم احلديث عن حروب بيزنطة )وروم��ا( �سد القوط 
اإ�سالحات ج�ستنيان وقوانينه  والفر�س، وعن  والهون 
يتبني  للكتاب،  ق��راءة  ه��ذا. ويف  يومنا  اإىل  بقيت  التي 
الدينية  وال��ت��ق��ال��ي��د،  ال���ع���ادات  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ك��ي��ف 
والجتماعية، املعمول بها اآنذاك، ظّلت قائمة اإىل هذا 

اليوم يف اأوروبا احلديثة.
العربية  اإىل  الإيطالية  املرتجم من  املوؤلَّف  يقّدم هذا 
��ل��ة ع���ن خم��ت��ل��ف ن���واح���ي احل����ي����اة: املهن  مل��ح��ة م��ف�����سّ
الأوملبية،  الأل���ع���اب  ال�����س��رائ��ب،  ال��ت��ج��ن��ي��د،  واحل�����رف، 
الرتفيه والت�سلية، ف�ساًل عن معاناة النا�س اليومية يف 
�ستى بقاع الإمرباطورية املمتدة على القارات الثالث؛ 
اأوروب������ا، اآ���س��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا، م��ن ح��ي��ث م��واج��ه��ة الفقر 
واملجاعة والأوبئة التي ل جتد يف الطّب عالجاً فتلجاأ 
القدي�سني  دعاء  يف  املتمّثل  البديل  الطّب  معجزة  اإىل 

هو  رافينياين  ج���ورج  امل��وؤل��ف  و�سلواتهم.   وال��ره��ب��ان 
البندقية، كلية  البيزنطي بجامعة  التاريخ  الأ�ستاذ يف 
الآداب والفل�سفة، واخلبري يف العالقات بني جمهورية 
البندقية والإمرباطورية البيزنطية من القرن العا�سر 
فيني�سيا  م��ع��ه��د  واأم����ني  ع�����س��ر،  اخل��ام�����س  ال��ق��رن  اإىل 
منها:  التاريخية  املوؤلفات  من  العديد  اأّل��ف  وال�سرق. 
القالع واحل�سون يف القرن ال�ساد�س 1983، البالط 
ج�ستنيان  عهد  يف  بيزنطة  جنود   ،1984 البيزنطي 
واحلروب  "بيزنطة   ،2004 بيزنطة  تاريخ   ،1988
ال�سليبية 2011 وغريها الكثري. اما املرتجم عدنان 
يف  مقيم  ال��ع��راق  م��ن  العربية  اللغة  اأ�ستاذ  فهو  علي، 
روما، �سبق اأن ترجم عدة اأعمال منها: تاريخ الهجرات 
الدولية، اإن عانقتك فال تخف ، �سو�سيولوجيا اجل�سد، 

وغريها.

ملوظفي املكاتب وم�ضتخدمي احلا�ضوب
ور�ش عمل ملوظفي م�صت�صفى املفرق 

للتوعية مبخاطر اإ�صابات العمل 
  

•• اأبوظبي - الفجر

 نظمت  وحدة  العالج الطبيعي – ق�سم التاأهيل يف م�ست�سفى املفرق اأحد 
دورية   عمل  ور���س  "�سحة"  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت 

جلميع املوظفني الإداريني من خمتلف
لها حيث  يتعر�سون  قد  التي  العمل  اإ�سابات  لتوعيتهم مبخاطر  الأق�سام 
بني  العمل  اإ�سابات  ن�سبة  ارتفاع  احلديثة  الأبحاث  و  الدرا�سات  اأظهرت  
�ساعات   8-4 من  ت�سل  ل�ساعات  احلا�سوب  وم�ستخدمي  املكاتب  موظفي 
ب�سورة يومية متوا�سلة  ؛ حيث تبني ان اإ�سابات اجلهاز الع�سلي الهيكلي 
اوتار  ا�سابات  مثل  املوظفني  من  الفئة  ه��ذه  بني  ال�سائعة  ال�سابات  هي 
ا�سفل  ا�سابات   ، املتكررة  باحلركات  الر�سغ  اع�ساب  تاأثر   ، املرفق  و  الكتف 
والعمود  العلوى  الطرف  اإ�سابات  اىل  بالإ�سافة  الرقبة   و  العنق  الظهر، 
الفقري وترجع ا�سباب ال�سابة لأ�سباب عديدة ابرزها خماطر بيئة العمل 
فعدم تواجد بيئة عمل منا�سبة او عدم ا�ستغاللها ب�سكل �سحيح ا�سافة اىل 
العادات الن�سانية اخلاطئة وما ينتج عنها من خ�سائر ب�سرية و مادية كقلة 
بالإ�سافة اىل كرثة الجازات  القدرة على البداع  الوظيفي وفقد  النتاج 
املر�سية املتكررة املدفوعة لذا بداأت وحدة العالج الطبيعي – ق�سم التاأهيل 
ا�سابات  الوقاية من  برنامج  وبدء  كاملة  بو�سع خطة  املفرق  - م�ست�سفى 
املوؤرقة  الرقبة  و  العنق  الم  م��ن  نف�سك  حتمى  كيف  ع��ن��وان  حت��ت  العمل 

ل�ساعات دوامك و املوؤثرة �سلبيا على انتاجك الوظيفي. 
قائلة:  املفرق،  م�ست�سفى  يف  ال�س�ستاوي  ام��رية  الخ�سائية  و�سحت  حيث 
اإميانا منا بالدور الفعال للقوى الب�سرية ودورنا كاأخ�سائيني عالج طبيعي 
يف توعية املوظفني والهتمام بهم قمنا بعمل ور�س العمل التوعوية والتي 
انطلقت من �سهر مار�س 2016 حيث مت تق�سيم املوظفني الإداريني اىل 

جمموعات.
واأ�سافت قمنا بتفقد املكاتب وو�سع خطط و اقرتاحات لتهيئة بيئة العمل 
و تنظيم ور�س عمل للتعرف على التمارين الريا�سية املنا�سبة خالل �ساعات 
احلركات  تفادى  و  اجل�سم  بو�سعية  لالهتمام  املوظفني  وتهيئة   . ال��دوام 
املتكررة وتغيري العادات اخلاطئة يف تعاملهم مع البيئة املكتبية املحيطة. 
ح��ي��ث ي��ك��رر ال��ربن��ام��ج ب�����س��ورة دوري����ة ك��ل 3 ���س��ه��ور ل��ف��ئ��ات خمتلفة من 
املوظفني و ت�سعى م�ست�سفى املفرق لتحقيق الريادة و دعم هذا الربنامج 
“كروؤية  "�سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  م�ست�سفيات  يف جميع 
م�ستقبلية للعام املقبل حيث تهدف من خالله حتقيق  النتائج املرجوة من 

ايجابية التفاعل و اللتزام و التغيري .

ا�صتئ�صال ورم يزن قرابة الكيلو 
جرام لطفل حديث الوالدة يف توام

 
•• العني - الفجر

م�سخي  ورم  م��ن  ال����ولدة  ح��دي��ث  ط��ف��ٍل  تخلي�س  م��ن  ت���وام  م�ست�سفى  متكن 
ع�سع�سي كان يزن قرابة الواحد كيلو جرام ممتد داخل القناة ال�سوكية.

ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اإح��دى  توام"  "م�ست�سفى  جنح 
ع��م��ل��ي��ة جراحية  اإج�����راء  يف  )���س��ح��ة( 
يعاين  ال���ولدة  حديث  لطفل  ناجحة 
العجزية  باملنطقة  م�سخي  ورم  م��ن 
عملية  اإج����راء  ا�ستدعى  الع�سع�سية 
ا�ستئ�سال  خ��الل��ه��ا  م���ن  مت  ع��اج��ل��ة 
ال����ورم ���س��ام��ال ام���ت���داده داخ���ل القناة 
ب��اإج��راء العملية  ق��ام  .  وق��د  ال�سوكية 
مب�ست�سفى  الأط���ف���ال  ج��راح��ة  ف��ري��ق 
احلربي،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  بقيادة  ت���وام 
اأط����ف����ال حا�سل  ج���راح���ة  ا���س��ت�����س��اري 
الكلية  ب��ورد  و  الأمريكي  ال��ب��ورد  على 
امللكية للجراحني يف كندا يف اجلراحة 

العامة و جراحة الأطفال. بهذا ال�سدد قال الدكتور خالد احلربي: يعد هذا 
الع�سعية  العجزية  املنطقة  ت�سيب  التي  ج��داً  ال��ن��ادرة  الت�سوهات  من  ال��ورم 
من العمود الفقري و يعترب من الت�سهوهات اخللقية القابلة للعالج، و التي 
ميكن ت�سخي�سها قبل الولدة عن طريق املوجات فوق ال�سوتية اأو عن طريق 
بني  ت��رتاوح  وقد  احلمل،  اأثناء  لالأجنة  امل�سخية  ل��الأورام  املبكر  الت�سخي�س 
اأن حُتدث  املمكن  الأورام اخلبيثة والتي من  اأكيا�س  الأكيا�س احلميدة وبني 
اأ�ساف احلربي قائاًل: قد مت  م�ساعفات خطرة قد توؤدي بحياة امل�ساب.  و 
ت�سخي�س حالة الطفل امل�ساب مب�ست�سفى توام قبل ولدته، حيث ات�سح وجود 
ورم م�سخي ع�سع�سي اإ�سافة لإ�سابته برباعية فالوت التي تعد من اأمرا�س 
ب�سكل  التعامل معها  ت�ستدعي  املر�سية  القلب اخللقية، ومثل هذه احل��الت 
عاجل لأن هذه الأورام حتمل خماطر عالية جداً فقد تتحول اإىل اأورام خبيثة 
خالل ال�سهور الأوىل من حياة امل�ساب اإذا مل يتم ا�ستئ�سالها يف وقت مبكر.  
املتوفرة  والإمكانات  والأجهزة  الطبي  الفريق  و قال: بف�سل اهلل ثم بف�سل 
يتمتع ب�سحة  بالنجاح والطفل حالياً  العملية اجلراحية  بامل�ست�سفى، تكللت 
اأن حالة الطفل بعد هذا الجراء  اأكد احلربي  جيدة وبحالة م�ستقرة.  كما 
منعت عنه تطور ال�سرطان و�ساعدت على ا�ستقرار حالة قلب الطفل و الأوعية 
الدموية.  و من اجلدير بالذكر اأن "م�ست�سفى توام" منذ تاأ�سي�سه لق�سم طب 
الأطفال وهو يقدم كافة التاأهيالت و الفحو�سات ال�سريرية حلديثي الولدة 
ا�ستناداً  اجلراحية  اجل���ودة  م��ن  م�ستوى  اأع��ل��ى  وت��وف��ري  والأط��ف��ال  والر�سع 
على اأف�سل الأدلة العلمية املتاحة بامل�ست�سفى، كما يعد م�ست�سفى توام مركز 
الإمارات  اأنحاء  ال��ولدة يف جميع  الأطفال حديثي  لأورام  الرئي�سي  الإحالة 

العربية املتحدة.



يقول الدكتور اآرون باغي�س، مدير م�ساِعد يف )برنامج اأداء 
ما�سات�سو�ست�س  م�ست�سفى  يف  ال��دم��وي��ة(  والأوع��ي��ة  القلب 
العام التابع جلامعة هارفارد: )يّت�سم امل�سي مل�سافات طويلة 
امل�سي اخلفيف  م��ن  ب���دءاً  الح��ت��م��الت،  م��ن  وا���س��ع  بنطاق 
اجلبال(.  ت�سّلق  اإىل  و���س��وًل  م�سّطح  خ�سبي  م�سار  على 
اأن  ميكن  الريا�سية،  ال��ق��درة  اأو  العمر  ع��ن  النظر  بغ�س 
يحدد جميع النا�س تقريباً امل�ستوى املنا�سب من التحديات 
اأّن امل�سي مل�سافات طويلة قد يقدم بع�س  ال�سخ�سية. حتى 

املنافع ال�ستثنائية على امل�ستويني اجل�سدي والعقلي.

حت�ضني ر�ضاقة القلب واأكرث
طريقة  طويلة  مل�سافات  امل�سي  ُيعترب  ال�سريع،  امل�سي  مثل 
فاعلة لتح�سني ر�ساقة القلب والأوعية الدموية، وحتديداً 
بذل  على  قلبك  ُيجرِب  ما  التالل،  ي�سمل  طريقك  كان  اإذا 
جمهود اإ�سايف. يقدم امل�سي على �سطح وعر طريقة طبيعية 
وحت�سني  اجل�سم  ج��ذع  يف  الأ�سا�سية  الع�سالت  لت�سغيل 
لك  ي�سمح  )لن  باغي�س:  الدكتور  يقول  ال��ت��وازن.  مهارات 
التحرك على جهاز امل�سي اأو ركوب الدراجة الهوائية باإمتام 

هذا النوع من احلركة اجلانبية(.

اأو ال��ن��ظ��ر، قد  ال���ت���وازن  اإذا ك��ن��ت ت��واج��ه م�����س��اك��ل يف  ل��ك��ن 
التنقل  اأثناء  نف�سك  حماية  على  امل�سي  ق�سبان  ت�ساعدك 
على اأر�س وعرة. ا�ستعمل ق�سباناً لها طرف معدين اأثناء 
امل�سي على الرتاب اأو الع�سب. اغر�س الق�سيب اأمامك اأثناء 
اأن  ميكنك  الركبة.  مفا�سل  عن  ال�سغط  لتخفيف  امل�سي 

مفعول  ويتح�سن  امل�سي  ملمار�سة  اأي�ساً  الق�سبان  ت�ستعمل 
هذا الن�ساط عند ممار�سته على م�ساحات م�سّطحة اأو تالل 

متعّرجة.

تخفيف ال�ضغط النف�ضي طبيعيًا؟
وتخفيف  الطاقة  مل�سافات طويلة يف جتديد  امل�سي  ي�ساهم 
عدد  ُيلِمح  الطبيعة.  يف  التواجد  نتيجة  النف�سي  ال�سغط 
اأن مت�سية الوقت يف م�ساحة  اإىل  من الدرا�سات ال�سغرية 
خ�����س��راء )حم��م��ي��ات طبيعية، غ��اب��ات، وح��ت��ى احل��دائ��ق يف 
اإىل  نظراً  النف�سي.  ال�سغط  م�ستويات  تخفف  قد  امل��دن( 
يرفع  ال��ذي  النف�سي  ال�سغط  اأث��ر  على  امل��ت��زاي��د  الإج��م��اع 
�سغط الدم ويزيد خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب، �سيكون 
تبقى  الأرج����ح.  على  م��ف��ي��داً  ال�سغط  ذل��ك  م��ا يخفف  ك��ل 
عليها  يوؤكد  لكن  مثبتة  مل�سافات طويلة غري  امل�سي  منافع 
حمّبو التجّول يف الهواء الطلق. يو�سح باغي�س: )�سن�سعر 
ب��ن��وع م��ن ال�����س��الم وال���ه���دوء ح��ني ن��خ��رج ون��ب��ت��ع��د ع��ن كل 
�سيء(. ل يحب باغي�س امل�سي مل�سافات طويلة ب�سكل خا�س 
ل الرك�س على قمم وعرة يف جبال )نيوهامب�سري(  بل يف�سّ

البي�ساء.

يف ما يلي ن�ضائحه خلو�ش جتربة اآمنة وممتعة:
• اجلب معك خريطة ومار�س امل�سي مع رفيق لك. يكون 
بالوحدة  ت�سعر  ل  ك��ي  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  م��ف��ي��داً  ال��رف��ي��ق 
�سخ�ساً  اأب��ل��غ  وح���دك،  ذهبت  اإذا  �سالمتك.  على  وحت��اف��ظ 

اآخر مبوعد عودتك.

دعامة  ل��ه  مريحاً  ح���ذاًء  اخ��رت  خا�سة:  جزمة  انتعل   •
م�سافات  ل��ق��ط��ع  اأوًل  ان��ت��ع��ال��ه  ع��ل��ى  اح���ر����س  ل��ل��ك��اح��ل. 
م�سارك  ب��دء  ف��رتة من  بعد  تتقّرح قدماك  ق�سرية كي ل 

الطويل.
معك  جتلب  اأن  تن�س  ل  ج�سمك:  ترطيب  على  • حافظ 
ال��ط��ق�����س حاراً  ك���ان  اإذا  امل����اء، وحت���دي���داً  ك��ب��رية م��ن  كمية 

وم�سم�ساً.

امل�ضي بالق�ضبان: قوة اإ�ضافية وثبات متزايد
ّمم امل�سي بالق�سبان يف الأ�سل على �سكل تدريب �سيفي  �سُ
نحو  اجل�سم  لدفع  خا�سة  ق�سباناً  وي�ستعمل  للمتزجلني 
الأمام اأثناء التحرك. من خالل ا�ستعمال الق�سبان، يرتفع 
م�ستوى ت�سغيل اجلزء العلوي من اجل�سم خالل امل�سي، ما 
�سعرات  وح��رق  والظهر  والكتفني  الذراعني  تن�سيط  يعني 
اإ�سافياً.  جم��ه��وداً  تبذل  باأنك  ت�سعر  اأن  دون  من  اإ�سافية 
اأثبتت درا�سات عدة زيادة جمهود القلب والأوعية الدموية 
ت�سريع حرق  20 و25% ف�ساًل عن  ت��رتاوح بني  بن�سبة 
الق�سبان  ي�ستعملون  ال��ذي��ن  النا�س  مييل  ال�سعرات.لكن 
اإىل ال�سعور باإجهاد م�سابه ملا ي�سعر به ممار�سو امل�سي من 
حيث  متخ�س�س  متجر  من  الق�سبان  ق�سبان.ا�سرت  دون 
ين�سحك املوظف باأف�سل اخليارات التي ت�سمح لك بتحقيق 
ويعطيك  الق�سبان  ط��ول  تعديل  على  وي�ساعدك  هدفك 
ملحة �سريعة عن طريقة ا�ستعمالها.يكون معظم الق�سبان 
مزّوداً باأطراف معدنية واأخرى مطاطية ل�ستعمالها على 

الإ�سفلت اأو الباطون.

املوز
غرام(  ملغ/100   358( البوتا�سيوم  على  امل��وز  يحتوي 
ميكن  م��ل��غ(.   27( املغني�سيوم  م��ن  ���س��غ��رية  ن�سبة  وع��ل��ى 
ت�ستهلكه خالل  اأن  الأف�سل  م��ن  لكن  وح��ده  امل��وز  ت��اأك��ل  اأن 
اأو ميكنك  بجهد ج�سدي.  القيام  ت�سبق  التي  الطعام  وجبة 
حت�سري م�سروب خمفوق من املوز واللنب الغني بالكال�سيوم 

للح�سول على فطور لذيذ ومفيد للع�سالت.

امل�ضم�ش املجفف
هل تخ�سى اأن ت�سعر بت�سنج معنّي عند م�ساركتك يف �سباق؟ 
هذه  لأن  جيبك  يف  امل��ج��ف��ف  امل�سم�س  م��ن  ب��ح��ب��ات  اح��ت��ف��ظ 
الوجبة حتتوي على البوتا�سيوم )1511 ملغ/100 غرام( 

الأف�سل  وم���ن  م��ل��غ(.   71( وال��ك��ال�����س��ي��وم 
وغري  بّنياً  ع�سوياً  م�سم�ساً  تختار  اأن 

برتقايل لتجنب املواد احلافظة.

العد�ش
ي�������ّت���������������س�������م 

غرام(  ملغ/100   1833( بالبوتا�سيوم  بغناه  ال��ع��د���س 
العن�سران  ه�����ذان  وي��رت��ب��ط  م���ل���غ(   234( وامل��غ��ن��ي�����س��ي��وم 
املثايل  الطبق  ي�سمل  وا�سرتخائها.  الع�سالت  بانقبا�س 

و�سل�سة  ال�����س��اردي��ن  اأو  ال�سلمون  م��ع  ع��د���س  �سلطة 
بزيت اجلوز لأن مادة الأوميغا 3 التي يحتوي 

الأغ�سية  �سيولة  تعّزز  الزيت  هذا  عليها 
اخل��ل��وي��ة ال��ت��ي ُت��ع��ت��رب اأ���س��ا���س��ي��ة يف 

ال����ت����ب����ادلت احل���ا����س���ل���ة داخ����ل 
اخلاليا وبينها.

جبنة البارميزان
يحتوي كل 100 غرام 

م�����ن ج���ب���ن���ة ال����ب����ارم����ي����زان 
من  م��ل��غ   1200 ع��ل��ى 

يجعلها  م��ا  الكال�سيوم، 
م�ستقات  فئة  يف  ن��وع  اأه���م 

حم�����ت�����وى  يف  احل������ل������ي������ب 
ال�سروري  ال��ك��ال�����س��ي��وم 
ل�������ن�������ق�������ل ال�������ت�������دف�������ق 
كذلك،  ال���ع�������س���ب���ي. 
يكافح ال�سوديوم 
حتتوي  ال�������ذي 
ع������ل������ي������ه ه�������ذه 
جفاف  اجل��ب��ن��ة 
اجل�سم، حتديداً 
الن�ساطات  خ���الل 
اأن  ميكنك  الريا�سية. 
ق���ط���ع منها  ب�����س��ع  ت�����س��ي��ف 
فوق  ترب�سها  اأو  ال�سلطات  اإىل 

املعكرونة.

املحار
املعدن  ه��ذا  يف  نق�س  اأي  ي�سبب  وق��د  بالنحا�س  غني  املحار 
اآخر  اإىل  وقت  من  املحار  من  طبقاً  تناول  كثرية.  ت�سنجات 
مع بع�س قطع احللزون اأو ال�سلطعون. اأو ميكنك تناول كبد 
العجل اإذا كنت حتّبه لأنه يحتوي على كمية نحا�س اإ�سافية 

)اأكرث ب�15 مرة!(.

ْ من �ضرب املاء اأَْكرثرِ
يتاألف الع�سل من %75 من املاء: اإذا جّف هذا الع�سل، لن 
يتابع دوماً اأداء وظيفته بال�سكل ال�سحيح. لذا احر�س على 
اليوم، مبعدل ليرت ون�سف  امل��اء على مر  �سرب  الإكثار من 

ليرت على الأقل. 
لكن زد هذه الكمية اإذا كنت تواظب على ممار�سة الريا�سة 
ومن  يتعّرق.  ح��ني  وامل��ع��ادن  امل��اء  م��ن  يتخّل�س  اجل�سم  لأن 

الأف�سل اأن تختار ماًء غنياً باملعادن.

�شحة وتغذية

23

م�ضتوى  على  مفيدًا  مترينًا  طويلة  م�ضافات  امل�ضي  ُيعترب  ال 
اأي�ضًا  يعزز  اأن  ميكن  بل  فح�ضب،  الدموية  واالأوعية  القلب 

قوة ج�ضمك وتوازنه تزامنًا مع تخفيف �ضغطك النف�ضي.
يف  الوقت  لتم�ضية  ممتازة  فر�ضة  اخلريف  ف�ضل  ي�ضّكل 
وح�ضراته.  ورطوبته  ال�ضيف  ح��رارة  تراجع  بعد  اخل��ارج 
وحني مت�ضي يف غابة اأو اأي منطقة طبيعية اأخرى �ضتح�ضد 
منافع قلبية تفوق ما يقّدمه امل�ضي التقليدي يف احلي الذي 

تقيم فيه.

ماأكوالت غنية باملعادن حتارب الت�صنج الع�صلي
اأملًا �ضديدًا. اإذا كنت ت�ضاب بت�ضنجات   من املعروف اأن ت�ضّنج ع�ضل ربلة ال�ضاق ي�ضبب 

متكررة، لياًل ونهارًا، فاإن اأف�ضل خطة هي تناول ماأكوالت غنية باملعادن.

امل�صي.. يعزز قوة ج�صمك وتوازنه
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اإعالن بالن�صر
2017/97  مدين جزئي

اىل املدعي عليه: �سيد عبدالرازق فار�س ح�سني
حيث ان املدعي / حممد عبداهلل حممد علي ال�سحي 

احلكم  م��دين جزئي وطلب   2017/97 احلقوقية  ال��دع��وى  املدعي  اق��ام  قد 
بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 15000 درهم والر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
اخليمة  براأ�س  الدعوى  ادارة  اىل  ح�سورك  يقت�سي  مما   - املحاماة  اتعاب 
عنك  وكيل  ار�سال  او  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م   2017/7/25 الثالثاء  يوم 

يف الوقت املحدد. 
حرر بتاريخ 2017/7/18

 اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
املرزوقي(    ح�سن  عبداهلل  علي  الرحمن  )عبد  املواطن/  تقدم 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  بطلب اىل حمكمة 

ا�سمه من )عبدالرحمن( اىل)غدير(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
حنان جمعة ال�صعدي  - كاتب عدل 

حممد ا�صرف البوالقي  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم 2016/94  بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جى زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�سيف - �سارع ال�سيخ زايد 
املنفذ �سده :  بالفيندير �سينغ ح�سور �سينغ  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرفاعة - الفهيدي - �سارع 

الرولة - بناية على احمد غليظة - الطابق الرابع - �سقة - رقم 401 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار -  عبارة عن �سقة �سكنية رقم 
الر�س 11 رقم البلدية : 465-346 - مبنطقة اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : اي�ست هايت�س 4 - رقم الوحدة 

: 2802 - الطابق 28 - القيمة التقديرية : 2247254 درهم
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  - للمنفذ �صده      
فى الدعوى رقم 2016/94  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جى زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�سيف - �سارع ال�سيخ زايد 

املنفذ �سده :  بالفيندير �سينغ ح�سور �سينغ  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرفاعة - الفهيدي - �سارع 
الرولة - بناية على احمد غليظة - الطابق الرابع - �سقة - رقم 401 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار -  عبارة عن �سقة �سكنية رقم 
الر�س 11 رقم البلدية : 465-346 - مبنطقة اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : اي�ست هايت�س 4 - رقم الوحدة 

: 2802 - الطابق 28 - القيمة التقديرية : 2247254 درهم
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4653 

املنذر : �سركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : ات�س اي ام يو للتجارة - �س ذ م م 

ور�سان   - دب��ي  رق��م )547(  الر���س  13 قطعة  رق��م  املحل  باإ�سغال  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر   : املو�سوع 
الأوىل - بناية حممد علي �سعيد - �سي بي دي ، وفتحه وا�ستخدامه او اإخالء املحل وت�سليمه للمنذر 
خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمه عليها مع ا�سالح ما قد يكون حلق به من �سرر وتلف و�سداد 
امل�ستحقات اليجارية املرتتبة عليه وت�سوية املخالفات يف البلدية وت�سديد كل ما يرتتب على املاأجور 
من خمالفات ور�سوم و�سرائب وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وت�سوية ح�ساب 
املاء والكهرباء عن مدة �سغله للعني املوؤجرة وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
والق�سائية الالزمة ملطالبة املنذر اليه مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية مع التعوي�س اجلابر 

للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4652 

املنذر : �سركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليها : ينج وو - �سينية اجلن�سية 

املو�سوع : ينذر املنذر / املنذر اليه باإ�سغال املحل رقم 7 و 8 و 9  قطعة الر�س رقم )547( دبي - ور�سان 
وت�سليمها  املحالت   اإخ��الء  او  وا�ستخدامها   ، وفتحها  بي دي  �سي   - �سعيد  بناية حممد علي   - الأوىل 
للمنذر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليها مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف 
البلدية وت�سديد كل ما يرتتب على  املخالفات يف  املرتتبة عليها وت�سوية  امل�ستحقات اليجارية  و�سداد 
املاأجور من خمالفات ور�سوم و�سرائب وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وت�سوية 
الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سوف ي�سطر  وال  املوؤجرة  للعني  �سغلها  والكهرباء عن مدة  املاء  ح�ساب 
القانونية والق�سائية الالزمة ملطالبة املنذر اليها مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية مع التعوي�س 

اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليها كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
نبيل عبداهلل �سعيد خلفان النقبي - اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري الو�ساح الأخ�سر خلياطة 
)العبايات  العربية  الن�سائية  املالب�س  وخياطة  تف�سيل  الرخ�سة  ن�ساط   ، العبايات 
 747665 رق��م  مهنية  رخ�سة  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س  الن�سائية( 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان    القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/11/30 بتاريخ  ال�سادر 
بان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغالدي�س   : اجلن�سية   - خ��ان  علي  رو�ستوم  خ��ان  �سميم 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

تت�سرف  �سركة دبي للمقاولت )�س.ذ.م.م.( باإخطار دائني ال�سركة عن موافقة 
من  التحول  قرار  على   2016 �سيبتمرب   22 تاريخ  لل�سركة  العمومية  اجلمعية 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة م�ساهمة خا�سة، لذا تدعو ال�سركة ملن 
لديه اأي اعرتا�س على قرار التحول من دائني ال�سركة وحملة �سندات القر�س 
اأو ال�سكوك وكل ذي م�سلحة من ال�سركاء بالإعرتا�س لدى ال�سركة خالل )30( 
ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن، وت�سليم ال�سركة يف املقر الرئي�سي الكائن يف 
بناية رقم. 29، �سارع رقم. 13، املنطقة ال�سناعية 1، راأ�س اخلور، دبي، ن�سخة من 
العرتا�س على اأن يبني املعرت�س مو�سوع اعرتا�سه والأ�سباب التي ي�ستند اإليها 

والأ�سرار التي يدعي اأن التحول قد يلحقها به على وجه التحديد.
�صركة دبي للمقاوالت )�س.ذ.م.م.)

اإعــــــالن للدائنني
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
ا�س���م ال�سركة : “ �سركة ناظم عبا�سي التجارية “ )ذ.م.م(

رقم الرخ�س��ة : 586470 عن�وانها : مكتب رقم 206 ملك احلاج علي واحلاج ح�سن 
ذات م�سئولية حم��دودة  رقم   : القانوين  ال�سك�ل  الكبري  – ال�سوق  – بردبي  اللوز 
القيد بال�سجل التجاري : 1000033  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
املذكور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك   ، اع���اله 
)2017/05/17( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/17(  وعلى 
ملك   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  لديه  من 
مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن 
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » �سركة ناظم عبا�سي التجارية » 
)ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 206 ملك احلاج علي واحلاج ح�سن اللوز – بردبي – 
ال�سوق الكبري  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 
)2017/05/14( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/14( وعلى 
ملك   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  لديه  من 
مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/127 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اأت�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدودة - عنوانه : دبي - مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط - مدينة دبي 

لالنرتنت - �س ب  66 ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : كريان اريان 

عنوانه : دبي ، معي�سم الأوىل - عقارات جمريا قولف - فيال رقم بي 52 ، ليم تري فايل ، رقم الر�س 969 ، رقم البلدية 
)1-685( امل�ساحة )856.10( م م )9214.98( قدم مربع ، دبي الإمارات العربية املتحدة   

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/9 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 969 - املنطقة : معي�سم الأول - امل�ساحة : 856.10 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب���� )7000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2017/25 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : يون�س ا�ستيفانو�س  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية الر�ستماين - �سركة دبليو ا�س 

اتكنز و�سركاه ملا وراء البحار - يعمل مبهنة مهند�س ميكانيكي 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�س : -3 - رقم املبنى : 
-3 - ا�سم املبنى : لجو في�ستا - �سي - رقم العقار : 1408 - رقم الطابق : 14 - امل�ساحة : 1.254.96  قدم مربع - مببلغ 

: 752.977.00 درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2016/176 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �س م ع   - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة 
اخلور - بناية رقم 16 - املكتب التنفيذي - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : منوهر رام�سند رامن�سداين  واآخ��رون   - عنوانه : اإمارة  دبي - بردبي - �سارع علي بن ابي طالب - 
مقابل الأفق لل�سقق الفندقية - بناية احلاج علي واحلاج ح�سن اللوز )بناية اللوز( - حمل بالطابق الر�سي   

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : )نوع العقار : ار�س 
وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1199 - امل�ساحة بالقدم املربع : 13.398.38 تقدر 

قيمتها :) 27.000.000.00 ( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده     

فى الدعوى رقم  2016/127 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اأت�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدودة - عنوانه : دبي - مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط - مدينة دبي 

لالنرتنت - �س ب  66 ، هاتف : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �سده : كريان اريان 

عنوانه : دبي ، معي�سم الأوىل - عقارات جمريا قولف - فيال رقم بي 52 ، ليم تري فايل ، رقم الر�س 969 ، رقم البلدية 
)1-685( امل�ساحة )856.10( م م )9214.98( قدم مربع ، دبي الإمارات العربية املتحدة   

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/9 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 969 - املنطقة : معي�سم الأول - امل�ساحة : 856.10 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب���� )7000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده  

فى الدعوى رقم  2017/25 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : يون�س ا�ستيفانو�س  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية الر�ستماين - �سركة دبليو ا�س 

اتكنز و�سركاه ملا وراء البحار - يعمل مبهنة مهند�س ميكانيكي 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�س : -3 - رقم املبنى : 
-3 - ا�سم املبنى : لجو في�ستا - �سي - رقم العقار : 1408 - رقم الطابق : 14 - امل�ساحة : 1.254.96  قدم مربع - مببلغ 

: 752.977.00 درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  )املنفذ �صده)  
فى الدعوى رقم 2016/130 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع 
401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات ،  اإم��ارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم  عنوانه : 

هاتف : 04/2946945 - 0508650437 
املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �سركة م�ساهمة عامة  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود 

- �سارع املطار - بناية الفتان بالزا - الطابق الثالث - مكتب رقم 312 - هاتف  : 042821888  
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  اأم��ام  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : قطعة ار�س )مبنية( - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س : 83 - امل�ساحة : 2725.63 مرت مربع 

املقدرة ب���� )93.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
�صادرة عن اخلبري احل�صابي 

�صاكر فريد عبدالرحمن زينل 
اىل املدعي عليه : ال�سيد/ عا�سم عبداملطلب عبدالعاطي يو�سف جمهولة القامة 

كلي  رقم 2017/110 عمايل  الدعوى  تكليفنا مبهمة اخلربة احل�سابية يف  بانه قد مت  نعلمكم 
مبحكمة دبي البتدائية واملقامة �سدكم من ال�سادة/ �سركة داماك العقارية - �س ذ م م - وميثله 
ال�سادة/ حممد �سلمان  للمحماة - ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله باحل�سور 
اىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبه �سارع املرقبات - ديرة - دبي وذلك يف متام ال�ساعة 11.00 من 
لديكم من  ما  وتقدمي  وذلك لالجابة علىالدعوى  يوليو 2017  املوافق 29  ال�سبت  يوم  �سباح 
م�ستندات يف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا 

�ستبا�سر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
اخلبري احل�صابي 
�صاكر فريد عبدالرحمن زينل - تليفون /042204660                 

تبليغ ح�صور 
جل�صة خربة ح�صابية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/83   بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�سرف دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي التجاري - مكتب رقم )25( 
املنفذ �سده : حممد رفيق حاجي عبدالرحيم  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الثنية الرابعة - تالل الإمارات - 

 G25 ابراج بحريات جمريا - جولد تاور - الطابق رقم 25 - مكتب
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن ار�س وما 
34838.54 ق��دم  مربع - القيمة  55 - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�ساحة :  عليها من بناء - رقم الر���س : 

الكلية - 40000000 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
يف الدعوى  رقم 2017/970 جتاري جزئي

يعلن اخلبري : را�سد احمد ال�سيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله مبوجب احلكم ال�سادر 
عن  حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2017/7/12  املرفوعة من املدعي /  احتاد ادارة املجتمع - موؤ�س�سة 
فورت�سن  جمموعة  عن  ووكيال  نائبا  ب�سفته   - ح�سن  اخرت  ح�سن  وقار   / مبديرها  ممثله  فردية 
لال�ستثمار �س ذ م م - القائم باعمال مدير الحتاد املوؤقت ملالك امل�سروع  يعلن اخلبري املنتدب املدعي 
عليهما : مانو �سري اوخوفات & فرهاد حممد باباوند دو�سانلو او من ميثلهما قانونا حل�سور اجتماع 
مبقر  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة    2017/7/31 املوافق  الثنني   يوم  احل�سابية  اخلربة  مهمة  مبا�سرة 
العمل  وزارة  بجوار  خليفة  بن  را�سد  ال�سيخ  بناية   - �سرق  العنز  هور  مبنطقة  الكائن  بدبي  مكتبنا 
توؤيد  التي  وامل�سندات  الوثائق  كافة  واإح�سار  رقم )118.119(  الول مكتب  الدور  القدمية  والعمال 
موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�ستطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد وال�سول ويف الوقت املحدد 

لال�ست�سفار الت�سال على الرقم : 0509092192
اخلبري احل�صابي 
       را�صد احمد ال�صيخ مبارك  

 اعالن حل�صور    
احل�صابية اخلربة  مهمة  مبا�صرة    اجتماع 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/8653

من املنذرة :  ها�ستينز ليمتد - ال�سركة 
اإىل املنذر اليها : ا�س ل ايه فنت�سرز - �س ذ م م 

املو�سوع : 1- التاأكيد على انهاء اتفاقية التوزيع الغري ح�سرية واملوؤرخة يف 2014/3/7 وذلك اعتبارا من 2017/3/6 وامل�سماة فيما بعد 
" التفاقية" 2- وجوب امتناع املنذر اليها عن ا�ستخدام هذه التفاقية فورا 3-وجوب قيام املنذر اليها بت�سديد املديونية املرت�سدة  ب���� 

بذمتها اىل املنذرة والبالغة 81510.68 يورو 
وعليه - جئنا مبوجب هذا النذار ندعو املنذر اليها وللمرة الخرية اىل وجوب :- 

1- التقيد بانتهاء اتفاقية التوزيع الغري ح�سرية منذ تاريخ 2017/3/6 
2- توقف املنذر اليها عن التعامل مع الغري با�سم املنذرة وا�ستنادا لالتفاقية 

3- امتناع املنذر اليها عن ا�ستخدام ال�سم التجاري والعالمة التجارية ) ها�ستنز( العائدة للمنذرة وكذلك التوقف عن تقدمي نف�سها 
كممثل للمنذرة مع الغري    4- ت�سديد مبلغ وقدره 81510.68 يورو وامل�ستحقة بذمة املنذر اليها ل�سالح املنذرة 

ويف حال تخلف او امتناع املنذر اليها ولأي �سبب كان عن التجاوب مع م�سمون هذا الن��ذار فاإننا �سوف نتخذ �سدها كافة الجراءات 
القانونية الالزمة للمحافظة على حقوق املنذرة مبا يف ذلك اللجوء اىل املحاكم املخت�سة لقامة الدعوى / الدعاوى وما يتفرع عنها 
ور�سوم  اية م�ساريف  الآن  اإياها منذ  اليها حمملني  املنذر  اليها وذلك على كامل م�سوؤولية  املنذر  وام��وال  من حجوزات على ممتلكات 

واتعاب قد تن�ساأ عن ذلك 

  الكاتب العدل

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2017/108 م 
الكتبي  اجلاري  �سعيد  �سيف  حممد  خلف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
  ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   -
التنمية  دائرة  من   )501274( برقم  واملرخ�سة  للحالقة(  البا  )�سالون  يف 
 - مرعون  احل�سانني  حممود  قطب  ال�سيد/  اىل  وذلك  بال�سارقة  القت�سادية 

م�سري اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�صارقة    

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
الت�سديق  الإم���ارات  وطلب   : - اجلن�سية  ب�سري عبدالرحمن علي  ال�سيد/ غفور 
التجاري غفور  ال�سم  البالغة 100٪ يف  )ت��ن��ازل(  يف ح�سته  يت�سمن  على حمرر 
ب�سري ملقاولت الأ�سباغ ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، ا�سباغ ، واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 557792 ال�سادر 
ب�سري  ال�سيد/  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2008/2/10 بتاريخ 
عبدالرحمن علي - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

 اعـــــــالن       
املرجع :2017/597 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
الت�سديق  الإم��ارات طلب   : العليلي اجلن�سية  الف�ستي  �سلطان �سعيد �سامل �سعيد 
ب��ا���س��م )ج��ن��ني لع��م��ال ال�سباغ  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  ت��ن��ازل  ع��ل��ي حم���رر يت�سمن : 
امللف  التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم  دائ��رة  املرخ�سة من  والديكور( و 
: 35103  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ عبداهلل �سعيد 
عبداهلل �ساملني - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �سوداكو للهند�سة واملقاولت - �س ذ م م  
لها  املحكمة  اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم 

جل�سة يوم الأحد  2017/7/30   ال�ساعة 8:30  �سباحا 

قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  فانتم  ل��ذا 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري  بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  /7000/2017 
عمايل جزئي  /6999/2016 
عمايل جزئي  /6998/2016 
عمايل جزئي  /6980/2016 
عمايل جزئي  /6966/2016 
عمايل جزئي  /7049/2016 
عمايل جزئي  /7050/2016

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
جاني�سان �ساميناتان 

حممد بالل حممد زمان 
مقبول احمد عبدالرب 

رامي�س رجنان 
رامي�س �ساوهان

ازهر حممود مندو�س خان 
�سابز علي خان �ساه زارن  

مبلغ املطالبة
16546 درهم +  تذكرة العودة
13692 درهم +  تذكرة العودة
17909 درهم +  تذكرة العودة
16618 درهم +  تذكرة العودة
9742 درهم +  تذكرة العودة
8559 درهم +  تذكرة العودة
9562 درهم +  تذكرة العودة
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العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       اىل املدعي عليه/ رادكاليف جلوبال �سيكيوريتي - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/27  ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 6042/2017/13
6044/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 لري روبريا جار�سيا 

رو�سيندو با�سيكو اريبوابو 

مبلغ املطالبة
76193 درهم + تذكرة العودة 
70471 درهم + تذكرة العودة

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

 يف  الدعوى  رقم   2017/1417 مدين جزئي عجمان 

ال�سيد/ حممد عمران �سمت اهلل - باك�ستاين اجلن�سية 
الدعوى مبحكمة  اإدارة  اأمام مدير  اأنت مكلف باحل�سور 
املوافق  الثالثاء  يوم  البتدائية  الحتادية  عجمان 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2017/7/25
مذكرة جوابية على الدعوى املذكور رقمها اأعاله  بو�سفك 

املدعي عليه 

اإعـــــــالن للح�صـــــور
اأمام مدير اإدارة الدعوى    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/4672 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليها : �سركة اك�سل جرافك للتجارة العامة - �س ذ م م 

العديل  الن���ذار  ه��ذا  - جئنا مبوجب  ع  م  �س   - الوطني  راأ���س اخليمة  بنك  املنذر  بوكالتنا عن 
نكلفكم بوفاء املبلغ املرت�سد يف ذمتكم واملوؤيد ب�سيك ال�سامن املذكور اعاله بال�سافة اىل مبلغ 
دره��م( - وذلك  الف  والبالغ قدره / 750.000/ درهم )�سبع مائة وخم�سني  التفاقية  الفائدة 
، وال �سن�سطر  خالل مهلة ل تتعدى �سبعة ايام من تاريخ اعالنكم بطريق ن�سر هذا الن��ذرا 
ا�سفني للجوء اىل الق�ساء املخت�س ل�ستيفاء مبلغ املطالبة املرت�سد يف ذمتكم ، وحتميلكم كافة 
الر�سوم وامل�ساريف والفوائد القانونية املرتتبة على تاأخركم ب�سدادكم لقيمة املبلغ ، وحتميلكم 

اي�سا كافة التعوي�سات عن الأ�سرار التي تكبدها املنذر من جراء ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/47 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الق�سية : طلب بيع عقار مرهون باملوا�سفات التالية ) اإمارة دبي - نخلة جمريا 
امل�ساحة   -  109 ال�سقة  رق��م   -1 ابارمتنت�س   مارينا   - املبنى  ا�سم   -  1997 الر���س  رق��م   -

189.99 مرت مربع(   
طالب العالن : طالب التنفيذ :  بنك دبي التجاري - �س م ع 

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده / 1- رودريك روبرت هامري�سلي - جمهويل حمل القامة  
مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة 
�سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1997 - رقم املبنى : 1- ا�سم املبنى : مارينا 
ابارمتنت�س 1- رقم الوحدة : 109 - رقم الطابق : 1- امل�ساحة : 189.99 مرت مربع وفاء 

للمبلغ املطالب به )3.006.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/970 جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليهما /1 - مانو �سري اأوخوفات 2- فرهاد حممد باباوند دو�سانلو جمهويل  حمل القامة 
مبا ان املدعي/ احتاد ادارة املجتمع - موؤ�س�سة فردية ممثلة مبديرها /وقار  ح�سن اخرت ح�سن - ب�سفته 
املوؤقت ملالك  القائم باعمال مدير الحت��اد  نائبا ووكيال عن جمموعة فورت�سن لال�ستثمار - �س ذ م م 
امل�سروع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/7/12  احلكم 
هذه  يف  خبريا  ب��اجل��دول  ال��دور  �ساحب  احل�سابي  اخلبري  بندب  املحكمة    حكمت   : التايل  التمهيدي 
الدعوى وتكون مهمته كالتي : الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية 
ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ثالثة الف 
درهم امانة م�سروفات واتعاب اخلبري والزمت  املدعي ب�سدادها يف خزينة املحكمة.   وحددت لها املحكمة 

Ch1.C.14 جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/8/16  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/804 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سوبر �ستايل لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ كوفينانت 
- برف�سها  ل�سنة 2016 جت��اري كلي  رق��م 804  ال��دع��وى  : يف  اول  م   م  ذ  �س   - والتجارة  للتكنولوجيا 
والزمت املدعية بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. - ثانيا : ويف الدعوى رقم 815 
ل�سنة 2016 جتاري كلي - بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ان توؤديا للمدعية مبلغ 1.126.050 )مليون 
ومائة و�ستة وع�سرون الف وخم�سون درهم( والفائدة بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2016/5/17 حتى متام ال�سداد مع احقية املدعي عليهما يف ا�ستالم الب�سائع املبينة بتقرير 
درهم  الف  بامل�ساريف ومبلغ  والزمتهما  درهم  والبالغ قيمتها 885.875  الدعوى  املودع ملف  اخلبري 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/266   امر اداء    

اىل املدعى عليه: 1- مارينا او�ستا ف�سوك  جمهول حمل القامة 
م   طلب  م  ذ   - لل�سيارات  احلبتور  �سركة  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
بتاريخ   الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار 
2017/7/13   الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 32693  درهم للمدعي 
 15 الم��ر خالل  التظلم من  ولكم احلق يف  وامل�ساريف.  والر�سوم 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.   
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/604  ا�صتئناف جتاري   

اىل اخل�سم املدخل/ 1- موؤ�س�سة و�سيطكم لالإنتاج ال�سوتي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /موؤ�س�سة م�ساعل الفرح لالنتاج ال�سوتي واملرين 
وميثله : روؤيا عبداهلل حممد العو�سي   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم  2015/1323 جتاري كلي بتاريخ 2016/4/25    وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/7/31   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1443  ا�صتئناف جتاري   
الزرعوين   عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن  1-م��ع��اذ  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف الإمارات ال�سالمي - �س م ع
وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم  2015/2208 جتاري جزئي بتاريخ 2016/9/28    وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/9/4   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3285  عمايل  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الكفاح ل�سالح املركبات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ مكرم حممد بيا�س وميثله : احمد عبدالقادر احمد الهاجري   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مب�ستحقات عمالية وقدرها )177.690 درهم( 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. رقم 
املوافق   الث��ن��ني   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB171389365AE( ال�سكوى 
اأو  Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/7/31  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2227  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ح�سام فاروق ح�سني البياري  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ دار التمويل - �س م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي   قد اأقام 
  34955.96( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ  2014/1/30 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�سة  وحتى ال�سداد 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/8/10 املوافق  اخلمي�س  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
احالة  مت  باأنه  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2016/1633  جتاري كلي 
اىل اخل�سم املدخل / 1-حممد املر بن ال�سيخ جمرن بن �سلطان  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الإمارات دي�سرتيكت كولينج - اميكول - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2.341.802.24 
درهم( بال�سافة اىل ما ي�ستجد من مبالغ اخرى والتعوي�س التفاقي بواقع )9٪( من 
الفائدة  التام  بال�سافة  اىل  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2015/7/6 وحتى 
لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم    )٪12( بواقع  القانونية 
Ch2.E.22 لذا  جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/255  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-حممد هاين ق�ساب 2-عمر عبده قائد  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ علي علي ح�سني مق�سع وميثله : ب�سار عبداهلل علي 
 32 رقم  الدعوى ومو�سوعها  �سحة احلجز  اأق��ام عليك  قد  امل�سايبة  ابراهيم 
ا�ستكمال  نحو  قانونية  اث��ار  ذل��ك من  وم��ا يرتتب على   ، وتثبيته  ل�سنة 2017 
اجراءات احلجز والبيع ل�سالح الدائن احلاجز - الزام املدعي عليهما بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب احلاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.15 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9.30 ال�����س��اع��ة    2017/7/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2105  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�ستانلي فين�سنت فين�سنت جون بورغ�س بور  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : نا�سر 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د   - غ��امن  م��ال اهلل حممد 
اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   158826.36( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/26   ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

 اعادة اعالن بالن�صر        
 يف  الدعوى 2017/1431  مدين  جزئي 

اأح��م��د م��ب��ارك �سعيد م��ب��ارك العرميي  جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بريجلو بابي �سوجنات وميثله : عبدالرحمن ن�سيب 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�سيب  بن  عبدالرحمن 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   69.000.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة   12٪ من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/8/6   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/256  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- عقارات احمد عبدالرحيم العطار - ملالكها / احمد عبدالرحيم   
العطار - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جيتيندرا جايراج  -  نعلنكم 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/41 عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2016/5/29  
درهم   )283975.73( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذلك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�سداد  وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن  2- بف�سخ الوحدة العقارية مو�سوع 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  التداعي.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �سوداكو للهند�سة واملقاولت - �س ذ م م  
لها  املحكمة  اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم 

جل�سة يوم الأحد  2017/7/30   ال�ساعة 8:30  �سباحا 

قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  فانتم  ل��ذا 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري  بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 عمايل جزئي /7007/2017 
عمايل جزئي/7006/2016 
عمايل جزئي/7005/2016 
عمايل جزئي/7004/2016 
عمايل جزئي/7003/2016 
عمايل جزئي/7002/2016 
عمايل جزئي/7001/2016

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
 ثاجناراج بريومال

حممد �سهزاد خر�سد خان 
علي ر�سا حممد نظري

جول نبي خان رحيم اهلل 
ابوا لقا�سم �سديق مال 

ماين رامان 
حممد عدنان حممد ظفر اهلل خان 

مبلغ املطالبة
14326  درهم +  تذكرة العودة
13010  درهم +  تذكرة العودة
12095  درهم +  تذكرة العودة
17386  درهم +  تذكرة العودة
17961  درهم +  تذكرة العودة
10522  درهم +  تذكرة العودة
14292  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �سوداكو للهند�سة واملقاولت - �س ذ م م  
لها  املحكمة  اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم 

جل�سة يوم الأحد  2017/7/30   ال�ساعة 8:30  �سباحا 

قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  فانتم  ل��ذا 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري  بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 عمايل جزئي /7051/2017 
عمايل جزئي /7052/2016 
عمايل جزئي /7053/2016 
عمايل جزئي /7054/2016 
عمايل جزئي /7095/2016 
عمايل جزئي /6965/2016 
عمايل جزئي /7009/2016 

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
حممد ا�سحاق مياه �ساندا علي 

علم جري ح�سن ابولب�سار 
خوكون مياه حممد اتور ايل

و�سيم اف�سر �سيد جوهر
وقا�س امني حممد امني

حممد را�سل مياه حممد جنابت اهلل 
طيب ح�سني زكي اهلل 

مبلغ املطالبة
 17584  درهم +  تذكرة العودة 
17535  درهم +  تذكرة العودة 
17072  درهم +  تذكرة العودة 
8255  درهم +  تذكرة العودة 

14213  درهم +  تذكرة العودة 
17402 درهم +  تذكرة العودة 
13933 درهم +  تذكرة العودة 

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �سوداكو للهند�سة واملقاولت - �س ذ م م  
لها  املحكمة  اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم 

جل�سة يوم الأحد  2017/7/30   ال�ساعة 8:30  �سباحا 

قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  فانتم  ل��ذا 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري  بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 عمايل جزئي /7008/2017 
عمايل جزئي /6978/2016 
عمايل جزئي /6977/2016 
عمايل جزئي /6979/2016 
عمايل جزئي /6976/2016 
عمايل جزئي /6975/2016 
عمايل جزئي /6974/2016 

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
 احمد �سهزاد حممد يو�سف 
انريكو �سيلفي�سرت بون�سي 

ماري جار�سي روبني ميندوزا 
وحيد بروار علي حيدر با�سا
�ساه في�سل �سري امان خان 

اين توما�س ت�سابر اتو �سكارياه توما�س
تي�سون ماثيو ماثيو توما�س 

مبلغ املطالبة
 7950  درهم +  تذكرة العودة 
10200  درهم +  تذكرة العودة 
17785  درهم +  تذكرة العودة 

8205 +  تذكرة العودة 
9596  درهم +  تذكرة العودة 
15503 درهم +  تذكرة العودة 
4800 درهم +  تذكرة العودة 

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �سوداكو للهند�سة واملقاولت - �س ذ م م  
لها  املحكمة  اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم 

جل�سة يوم الأحد 2017/7/30   ال�ساعة 8:30  �سباحا 

قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  فانتم  ل��ذا 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة احل�سوري  بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي /6973/2017 
عمايل جزئي/6971/2017 
عمايل جزئي/6970/2017 
عمايل جزئي/6969/2017 
عمايل جزئي/6968/2017 
عمايل جزئي/6967/2017 

م
1
2
3
4
5
6

ا�سم املدعي
نياز نايثاكودان 

ن�سري احلق وا�سل 
معراج حممد جلندر خان 

فيا�س خان ممتاز خان 
بالل مياه ابو الكالم 
نويد علي لياقت علي 

مبلغ املطالبة
6800  درهم +  تذكرة العودة
9582  درهم +  تذكرة العودة

12644  درهم +  تذكرة العودة
7550  درهم +  تذكرة العودة

17197  درهم +  تذكرة العودة
8555  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

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

لها جل�سة 2017/7/30 ال�ساعة 8:30  

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف 

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت تق�سري مدة العالن(. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 5475/2017/13 
 5379/2017/13
 5474/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 �ساجد ممتاز احمد 

حممد نويد اجنم عبد املجيد
حممد اكرم منور خان 

مبلغ املطالبة
15333 درهم +  تذكرة العودة
13466 درهم +  تذكرة العودة
10175  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/ مرتك�س للمقاولت ان�ساء الطرق - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/26 ال�ساعة 8:30  

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
وامل�ساريف ويف  الر�سوم  بال�سافة اىل  القل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 6499/2017/13 
 6557/2017/13
 6434/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد عمران اعظم حممد خان

�سفري احمد حممد نذير
يا�سر فقري فقري حممد 

مبلغ املطالبة
11027.6  درهم + تذكرة العودة
11893  درهم + تذكرة العودة

11178.1  درهم + تذكرة العودة

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة الإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       اىل املدعي عليه/ عمران عثمان خلدمات ال�سحن - �س ذ م م  
املذكورة  الدعاوى  يف   2017/7/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��اأن   نعلنكم 

ل�سالح املدعني بالزام املدعي عليها بان توؤدي 

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ احلكم - 
ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من 

ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 4898/2017/13
4897/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد ايوب اهلل يار 
�سيف امللوك اهلل يار 

املبلغ املحكوم له  
17121 درهم + تذكرة العودة 
18463 درهم + تذكرة العودة

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       اىل املدعي عليه/  اليدا جلوبال للمقاولت والديكور الداخلي - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/31  ال�ساعة 15.00 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 5697/2017/13
5691/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 مانيك ماتوبر عبدالبارك ماتوبري

هالل احمد فورموز علي 

مبلغ املطالبة
16589 درهم + تذكرة العودة 
14070 درهم + تذكرة العودة
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تدوير تطلق م�صروعا الإدارة 
وتنظيم احلاويات يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت تدوير “مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي” م�سروعا لإدارة وتنظيم 
مبا  القطاع  ه��ذا  �سبط  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي  يف  واملخلفات  النفايات  ح��اوي��ات 
ي�سمن تنظيم جميع احلاويات املعرفة وغري املعرفة والعائدة اإىل �سركات 

غري حا�سلة على ت�ساريح مزاولة مهنة من قبل املركز.
و�سيتم تطبيق كافة الإج��راءات القانونية والإداري��ة ال�سادرة عن امل�سروع 

اعتبارا من 1 نوفمرب القادم.
وقال �سعادة املهند�س �سعيد املحريبي مدير عام تدوير “مركز اإدارة النفايات 
- اأبوظبي” بالإنابة ان امل�سروع ي�ستهدف كافة ال�سركات العاملة يف جمال 
النفايات  اإدارة  عن  امل�سوؤولية  يف  �سركاوؤنا  لأنهم  النفايات  ونقل  جتميع 
بطريقة �سحيحة واحلفاظ على ال�سحة العامة واملظهر احل�ساري لإمارة 
اأبوظبي ومن ثم �سنعمل على تنفيذ هذا امل�سروع على م�ستويات متوازية 
�سواء فيما يخ�س التوعية بالقوانني والت�سريعات اخلا�سة باإدارة النفايات 

اأو اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�سبط جميع احلاويات املجهولة واملخالفة.
واأكد �سعادة املحريبي اأن تدوير �سوف تتعاون مع تلك ال�سركات مبا ي�سمن 
اإدارة  وكيفية  العامة  النظافة  على  احلفاظ  باأهمية  الكاملة  املعرفة  لهم 
والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  ملعايري  وفقا  مبهنية  معها  والتعامل  النفايات 

التي يتبناها املركز وتطبقها الإمارة .
وور�س  اأن�سطة  من  عليه  يرتتب  �سوف  وم��ا  امل�سروع  خطة  اأن  اإىل  م�سريا 
عمل وت�سريعات من �ساأنها اأن ت�ساهم يف حماية البيئة من خماطر تطاير 

النفايات وجتمع احل�سرات والقوار�س .
كما �سيعمل على �سبط اأداء ال�سركات العاملة يف ذلك لتوحد جهودها مع 
واملناف�سة  لأبوظبي  العام  باملظهر  الرت��ق��اء  ميكن  وبالتايل  تدوير  جهود 
بالروؤية  تليق  م�ستدامة  ومعايري  ممار�سات  اتباع  يف  العاملي  امل�ستوى  على 

ال�سرتاتيجية والبيئية لأبوظبي 2030.
اأن هذا امل�سروع ياأتي �سمن الروؤية ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية لإدارة  يذكر 
النفايات يف اإمارة اأبوظبي والتي تهدف اإىل الرتقاء بنظم اإدارة هذا القطاع 
احليوي لتواكب املعايري الدولية مبا ينعك�س على حت�سني اأداء الإمارة على 
م�ستوى العامل وي�ستند امل�سروع اإىل القانون رقم “2” ال�سادر عام 2012 
تدوير  تولت  وق��د  اأبوظبي  ملدينة  احل�ساري  املظهر  على  احلفاظ  ب�ساأن 

تنفيذه كونها الكيان احلكومي املنوط به اإدارة النفايات يف اإمارة اأبوظبي.

عودة الربحية ل�صوق دبي املايل 
بقيادة "البنوك واالإ�صتثمار"

•• اأبوظبي-وام: 

بداأ �سوق دبي املايل تعامالت اأول اأيام الأ�سبوع على حت�سن عائدا اىل املنطقة 
اخلمي�س  جل�سة  يف  �سهدته  ال��ذي  الطبيعي  الأرب����اح  جني  بعد  اخل�����س��راء 
املا�سي.. ويف �سوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية �سجل انخفا�س حمدود و�سط 

توا�سل مت�سك ال�سوق بقوته ب�سكل عام.
وجاء الدعم الأول للمكا�سب املتحققة يف �سوق دبي املايل من قطاعي البنوك 
والإ�ستثمار بالإ�سافة لبع�س اأ�سهم العقار.. وارتفع �سهم بنك المارات دبي 
الوطني اىل 8.09 دراهم وتبعه يف نف�س الإجتاه �سهم بنك دبي الإ�سالمي 
ن�سبتها  �سهم م�سرف عجمان مكا�سب جت��اوزت  دراه��م وحقق   5.86 اىل 

%7.7 بالغا 1.25 درهم.
و�سملت قائمة الأ�سهم الرابحة كذلك �سهم دبي لالإ�ستثمار املرتفع بن�سبة 
%4.3 اىل 4.41 دراهم .. فيما ك�سب �سهم اأمالك %3.6 مغلقا عند 
1.16 درهم علما باأنه بلغ م�ستوى 1.24 درهم يف الن�سف الأول من عمر 

اجلل�سة.
على  النتقائي  ال�����س��راء  عمليات  ت��وا���س��ل  التعامالت  خ��الل  م��ن  ويت�سح 
وكبار  للموؤ�س�سات  هدفا  ت�سكل  باتت  التي  القيادية  الأ�سهم  من  �سريحة 

امل�ستثمرين يف الأ�سبوعني املا�سيني.
ول زالت الأ�سواق بانتظار اإف�ساح العديد من ال�سركات القيادية يف قطاعي 
العقار والبنوك عن بياناتها املالية عن الن�سف الأول من العام اجلاري ما 
الأك��رب من  ا�ستمرار تركيز اجلزء  املحللني  العديد من  راأي  يعني بح�سب 

التعامالت عليها خالل الأ�سبوع اجلاري.
وكان �سهم داماك الأكرث ن�ساطا يف قطاع العقار حيث ارتفع بن�سبة 1.8% 

بالغا 3.95 دراهم يف حني ثبت �سهم اعمار عند 8.10 دراهم .
515 مليون درهم وعدد  وبلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف ال�سواق نحو 

ال�سهم املتداولة 410 ماليني �سهم نفذت من خالل 6238 �سفقة.
ل�سوق دبي  العام  الوزين  املوؤ�سر  اأغلق  املوؤ�سرات فقد  وعلى م�ستوى حركة 
املايل على منو بن�سبة %0.64 عند 3596 نقطة يف حني انخف�س موؤ�سر 
�سوق اأبوظبي اىل 4534 نقطة وبن�سبة مل تتجاوز %0.39 مقارنة مع 

اآخر جل�سات ال�سبوع املا�سي.
اأما على جانب حركة املوؤ�سر ال�سعري فقد وا�سلت الأ�سهم الرابحة تفوقها 
 23 اأ�سهم  اأ�سعار  انخفا�س  مقابل  �سركة   29 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  حيث 

�سركة ومل يطراأ تغيري يذكر على اأ�سعار اأ�سهم 11 �سركة.

ال�صعودية تعلن اكتمال اإن�صاء برنامج ال�صكوك
•• الريا�ض-وام: 

اإكتمال  العام  الدين  اإدارة  مكتب  ال�سعودية من خالل  املالية  وزارة  اأعلنت 
اإن�ساء برنامج ال�سكوك بالريال ال�سعودي غري حمدد املدة اأو القيمة حيث 
تقوم من خالله باإ�سدار �سكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر 
للم�ستثمرين.وقالت الوزارة يف بيان ام�س اإنه �سيتم حتديد �سروط واأحكام 
التي يحق لها الكتتاب يف  الفئات  اإ�سدارات الربنامج من  اإ�سدار من  كل 
من  وغ��ريه��ا  ال�سكوك  حلملة  املتوقع  وال��ع��ائ��د  ال��ط��رح  وح��ج��م  ال�سكوك 
ال�سكوك  برنامج  ملف  تقدمي  مت  اأن��ه  اإىل  ال�سلة.م�سرية  ذات  التفا�سيل 
لهيئة ال�سوق املالية.واأ�سارت اإىل اأن اإن�ساء برنامج ال�سكوك ياأتي ا�ستكمال 
للخزينة  التمويلية  الحتياجات  تاأمني  يف  العام  الدين  اإدارة  مكتب  ل��دور 
برنامج  اأه����داف  م��ع  ومتا�سيا  املمكنة  التكاليف  باأف�سل  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 

التوازن املايل دعما ل�سوق ال�سكوك يف ال�سعودية.

ت�ضم  فندق وي�ضرتن واحلي التجاري

�صركة املارينا لال�صتثمار ت�صتعر�ش امل�صاريع التطويرية يف منطقة الظفرة

تدعم جهود مبادرة »م�ضياف«

دبي للثقافة تن�صق مع دبي لل�صياحة لتوطني القطاع ال�صياحي باإمارة دبي 

اأحمد بن �صعيد : دبي �صتحقق منوا اقت�صاديا الفتا خالل العامني املقبلني

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 ا�ستعر�ست �سركة املارينا لال�ستثمار عدد 
من امل�ساريع التطويرية التي تقوم بها يف 
تطوير  م�سروع  ومنها   الظفرة  منطقة 
زاي���د  والذي  مدينة  يف  امل��رك��زي  ال�سوق 
منطقة  ب����ل����دي����ة  م�����ع  ب�����الت�����ف�����اق  ي����ت����م 
الظفرة  بهدف اإعادة تاأهيل املبنى القائم 
واإ����س���اف���ة م��ب��اين ج���دي���دة ���س��م��ن اأر�����س 
امل�سروع وبال�سكل الذي يوؤدي اإىل حتقيق 

ال�ستخدام الأمثل لالأر�س.
وحاجة  م��ت��ط��ل��ب��ات  امل���������س����روع  وي���ح���ق���ق 
اإعداد  املجتمع املحلي يف مدينة زايد مع 
يلبي  ال����ذي  ب��ال�����س��ك��ل  امل�����س��روع  ت�سميم 
زيادة احتياجات املنطقة لن�ساط الت�سوق 
التطور  م���ع  ي���ت���واف���ق  ومب����ا  وال���رتف���ي���ه 
بجانب  املنطقة  ت�سهده  الذي  احل�ساري 
املحالت  ب��ني  التنوع  زي���ادة  يف  م�ساهمته 

التجارية واملاركات العاملية.
وي��ت��ك��ون امل�����س��روع - ح�����س��ب امل��ق��رتح من 
امل�����س��ت��ث��م��ر - م���ن ط��اب��ق��ني ح��ي��ث ي�سم 
الطابق الأر�سي هايرب ماركت وحمالت 
ل��ل��ب��ي��ع ب���ال���ت���ج���زئ���ة وحم�������الت جت���اري���ة 

وردهات عامة.
وحمالت  مطاعم  الأول  الطابق  وي�سم 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة واأك�����س��اك اإ���س��اف��ة اإىل 
ومرافق  وحم��الت  اأطفال  األعاب  منطقة 
�سحية والردهات العامة ومنطقة انتظار 

وقاعة �سينما وقاعة متعددة الأغرا�س.
ت�سمل  للم�سروع  اخلارجية  املناطق  اأم��ا 
للم�ستاأجرين  ب��دي��ل��ة  ت��ع��ت��رب  حم����الت 
�سيارات  وم����واق����ف  احل�����ايل  ال�������س���وق  يف 
وم�������س���ط���ح���ات خ���������س����راء ومم����ا�����س����ي.. 
وي��ق��ع امل�����س��روع و���س��ط م��دي��ن��ة زاي���د على 
53،307.58 مرت مربع على القطعة 

رقم P130/غرب 11.
وب��ج��ان��ب ت��ل��ك امل�����س��اري��ع مت��ت��ل��ك �سركة 
ال��ف��ن��ادق ذات اخلم�س  امل��اري��ن��ا ع���دد م��ن 
جن���وم يف م��دي��ن��ة زاي���د وغ��ي��اث��ي وجاري 
جتهيز فندق ثالث يف مدينة ليوا وذلك 
�سمن خمطط لتطوير القطاع ال�سياحي 
يف منطقة الظفرة ويعترب فندق وي�سرتن 
الأعاجيب  اأعجوبة من  زايد هو  مبدينة 
احلياة بني  اإىل حيز  اأت��ت  التي  املعمارية 
���س��ح��راء ال���رب���ع اخل�����ايل. و مب��زي��ج من 
املعامل  وا���س��ح��ة  و  ال��ع�����س��ري  الت�سميم 

يقدم  الفندق  ه��ذا  اأن  العربية  املعمارية 
الهادئة.  والتجربة  الراحة  يف  الأف�سلية 
و ذلك يقع يف بلدة مدينة زايد، اأبو ظبي 
فى املنطقة الغربية على بعد 160 كيلو 

مرت من مدينة اأبو ظبي.
ي��ق��ع ف��ن��دق وي�����س��رتن - م��دي��ن��ة زاي����د يف 
اأب���و ظبي  اإم���ارة  زاي���د يف منطقة  مدينة 
و����س���اون���ا، ويحتوي  ���س��ب��ا  م���رك���ز  وي�����س��م 
على  يفتح  خ��ارج��ي  م�سبح  على  ال��ف��ن��دق 
البدنية  ل��ل��ي��اق��ة  وم���رك���ز  ال�����س��ن��ة  م�����دار 
وميكن لل�سيوف ال�ستمتاع بتناول وجبة 
طعام يف املطعم، كما تتوفر خدمة الواي 
فاي جماًنا يف جميع اأنحاء مكان الإقامة 
بالإ�سافة ملواقف خا�سة لل�سيارات جماًنا 

يف املوقع.
الفندق  ه����ذا  ال���غ���رف يف  ج��م��ي��ع  ت��ت��م��ي��ز 
تلفزيون  ع��ل��ى  م��ك��ي��ف��ة وحت���ت���وي  ب��اأن��ه��ا 
الغرف  بع�س  وتتميز  م�سطحة  ب�سا�سة 
مبنطقة للجلو�س حيث ميكن لل�سيوف 
الغرف  بع�س  وتتميز  فيها،  ال�سرتخاء 
برتا�س اأو �سرفة، كما حتتوي الغرف على 
حمام خا�س، وتتوفر نعال واأردي��ة حمام 

ملزيد من الراحة.

ا�ستقبال  مكتب  الإق��ام��ة  مكان  يف  يتوفر 
���س��اع��ة وخدمة   24 م�����دار  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
جم���ال�������س���ة الأط������ف������ال وم����رك����ز اأع����م����ال 

وم�سفف �سعر.
بالأن�سطة  ال���س��ت��م��ت��اع  لل�سيوف  مي��ك��ن 
املجاورة مبا يف ذلك  املناطق  املختلفة يف 
رك��وب اخليل ورك���وب ال��دراج��ات، ويوفر 

ا خدمة تاأجري الدراجات. الفندق اأي�سً
��ا اأح����د اأف�سل  م��ك��ان الإق���ام���ة ه���ذا اأي�����سً
املواقع تقييًما يف مدينة زايد! ال�سيوف 
مع  مقارنة  يقدمه  مبا  اأك��رث  م�سرورون 

اأماكن الإقامة يف املنطقة.
���ن���ف م���ك���ان الإق�����ام�����ة ه�����ذا ع���ل���ى اأن����ه  ����سُ
الأف�سل قيمة يف مدينة زايد! فال�سيوف 
هنا يح�سلون على مزايا اأكرث مقابل ما 
يدفعوه باملقارنة مع اأماكن اإقامة اأخرى 

يف املدينة.
اما الفندق الخر فيقع يف مدينة غياثي  
على  ظبي  يف   اأبو  غياثي  وي�سرتن  فندق 
26 ك��م م��ن م��ول ال��روي�����س، ويوفر  بعد 
خدمة الواي فاي جماًنا، جنباً اإىل جنب 
وم��ط��ع��م ومرافق  خ���ارج���ي  م�����س��ب��ح  م���ع 

لالإجتماعات.

دي����ك����ور حديث  ال����غ����رف  ل����ك  ����س���ت���وّف���ر 
قنوات  م��ع  م�سطحة  ب�سا�سة  وتلفزيون 
ف�����س��ائ��ي��ة وت��ك��ي��ي��ف ال���ه���واء وم��ي��ن��ي بار، 
بد�س،كما  اخل��ا���س��ة  احل��م��ام��ات  وتتميز 

توّفر لوازم ا�ستحمام جمانية.
التمارين  مم���ار����س���ة  ل��ل�����س��ي��وف  مُي���ك���ن 
ال�ستمتاع  اأو  اجل���ي���م  يف  ال���ري���ا����س���ي���ة 
التن�س،  م��ل��ع��ب  يف  ال��ت��ن�����س  مب���م���ار����س���ة 
ويتوفر مركز لرجال الأعمال بالإ�سافة 

اإىل ملعب لالأطفال.
املقدمة يف فندق  الأخ��رى  املرافق  ت�سمل 
للجولت  مكتب  ع��ل��ى  غ��ي��اث��ي  وي�����س��رتن 
الأمتعة،  ت��خ��زي��ن  وخ���دم���ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
لل�سيارات  مواقف  الإق��ام��ة  مكان  ويوفر 
��ا اأحد  جم��اًن��ا.م��ك��ان الإق���ام���ة ه���ذا اأي�����سً
اأف�سل املواقع تقييًما يف غياثي! ال�سيوف 
مع  مقارنة  يقدمه  مبا  اأك��رث  م�سرورون 

اأماكن الإقامة يف املنطقة.
���ن���ف م���ك���ان الإق�����ام�����ة ه�����ذا ع���ل���ى اأن����ه  ����سُ
فال�سيوف  غ��ي��اث��ي!  يف  ق��ي��م��ة  الأف�����س��ل 
هنا يح�سلون على مزايا اأكرث مقابل ما 
يدفعوه باملقارنة مع اأماكن اإقامة اأخرى 

يف املدينة.

•• دبي –الفجر:

للثقافة  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
وال����ف����ن����ون دب������ي ل���ل���ث���ق���اف���ة ، 
الهيئة املعنية ب�سوؤون الثقافة 
الإمارة،  والفنون والرتاث يف 
مبادرة  اإىل  ان�����س��م��ام��ه��ا  ع��ن 
’م�سياف‘ لدعم جهود دائرة 
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة 
بدبي دبي لل�سياحة، والهادفة 
اإىل توطني القطاع ال�سياحي 
ب��اإم��ارة دب���ي.ويف ه��ذا الإطار، 
�����س����ارك����ت دب������ي ل���ل���ث���ق���اف���ة يف 
معر�س للتوظيف اأقامته دبي 

لل�سياحة يوم الثالثاء املا�سي 
18 يوليو اجلاري يف  املوافق 
فندق �سانغريال دبي. وخالل 
ا�ستقبلت  احل�����������دث،  ه��������ذا 
دب�����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة ال���ع���دي���د من 
املواطنني  فئة  من  املر�سحني 
ال�����راغ�����ب�����ني ب����الل����ت����ح����اق يف 
جمالت  يف  م�سياف،  مبادرة 
وال�ستقبال. الثقايف  الإر�ساد 

وك�����ان�����ت دب������ي ل���ل���ث���ق���اف���ة قد 
اأط����ل����ق����ت ب����رن����ام����ج امل���ر����س���د 
ال��ث��ق��ايف، وجن��ح��ت يف تدريب 
من  الأوىل  ال��دف��ع��ة  وت��اأه��ي��ل 
موظفي اإدارة املواقع الرتاثية 

الحت��������اد.  م���ت���ح���ف  واإدارة 
وي���ه���دف ه���ذا ال��ربن��ام��ج اإىل 
الكوادر  اأداء  م�����س��ت��وى  رف����ع 
الإر�ساد  جم��ال  يف  الإماراتية 
دعم  يف  للم�ساهمة  ال��ث��ق��ايف، 
على  وال���ث���ق���اف���ة  ال�������س���ي���اح���ة 
وذل���ك من  الإم�����ارة،  م�ستوى 
ال�����س��ب��اب فر�سة  خ���الل م��ن��ح 
على  وال����ت����اأه����ي����ل  ال����ت����دري����ب 
نظًرا  الدرا�سة، وذلك  مقاعد 
لأهمية ال��دور ال��ذي يقوم به 
اأن  اإىل  ي�سار  الثقايف.  املر�سد 
مبادرة م�سياف تتيح الفر�س 
الإمارات  دول��ة  اأم��ام مواطني 

للح�سول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
على التدريبات املنا�سبة لبناء 
مهاراتهم،  وتعزيز  قدراتهم، 
ودعم التحاقهم ب�سوق العمل 
ال�����س��ي��اح��ي، مبا  ال���ق���ط���اع  يف 
ال�سيافة  ع��م��ل��ي��ات  ذل����ك  يف 
ويتطلع  ال��ت��ج��زئ��ة.  واأن�����س��ط��ة 
امل�سروع  ه��ذا  على  القائمون 
املواطنة  ال��ك��ف��اءات  ب��ن��اء  اإىل 
ا�ستقبال  يف  ت�������س���ارك  ال���ت���ي 
مليون   20 ع���ل���ى  ي���زي���د  م����ا 
ي�������زوروا  اأن  ي���ت���وق���ع  ����س���ي���ف 
 ،2020 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  دب���ي 
اإك�سبو  م��ع��ر���س  ان��ط��الق  م��ع 

احل����دث   ،2020 ال��������دويل 
الذي  الأ����س���خ���م  ال��ت�����س��وي��ق��ي 
اأن دبي  ت�سهده املنطقة.يذكر 
امل�سهد  باإثراء  تلتزم  للثقافة 
انطالًقا  الإم�����ارة  يف  ال��ث��ق��ايف 
من تراثها العربي، كما تعمل 
على مد ج�سور احلوار البّناء 
ب�����ني خم���ت���ل���ف احل���������س����ارات 
وال�����ث�����ق�����اف�����ات، وامل�������س���اه���م���ة 
الجتماعية  امل������ب������ادرات  يف 
واخل����ريي����ة ال����ب����ّن����اءة مل����ا فيه 
للمواطنني  وال��ف��ائ��دة  اخل��ري 
وامل��ق��ي��م��ني يف دب���ي ع��ل��ى حٍد 

�سواء.

•• دبي -وام:

ق����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���س��ع��ي��د اآل 
ل��رئ��ي�����س املجل�س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم 
التنفيذي لإمارة دبي رئي�س جلنة التنمية 
التنفيذي  للمجل�س  التابعة  الإقت�سادية 
اأن����ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن حت��ق��ق الإم�����ارة منوا 
املقبلني  ال��ع��ام��ني  خ��الل  لف��ت��ا  اقت�ساديا 
وذلك بعد ت�سجيل منو يفوق معدل النمو 
للتوجهات  خ��الف��ا  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����س��ادي 
اأنحاء  �سادت  التي  املرتاجعة  القت�سادية 

العامل يف عام 2016.
واأ����س���ار ���س��م��وه يف ت�����س��ري��ح ل���ه ام�����س اإىل 
مل�ستجدات  ال�������س���ن���وي  ال���ت���ق���ري���ر  ن���ت���ائ���ج 
التي  دبي”  “نب�س   2021 دب���ي  خ��ط��ة 
لالإمارة  الإقت�سادي  الأداء  ب��اأن  اأو�سحت 
اإقت�سادات  م���ن  غ����ريه  م���ن  اأف�������س���ل  ك����ان 
دبي  يف  الكلي  القت�ساد  بيئة  واأن  املنطقة 
وا�سرتاتيجياتها  �سيا�ساتها  ج��ان��ب  اإىل 
وبالتنويع  العامل  على  بالنفتاح  املتعلقة 
وال���س��ت��دام��ة وم��ب��ادرات��ه��ا مب��ج��ال البنية 
القت�سادي  الأداء  تعزيز  توا�سل  التحتية 
امل��ت��م��ي��ز ل����الإم����ارة رغ����م ال��ت��ح��دي��ات التي 

يواجهها القت�ساد العاملي.
واأ�ساف �سموه ان جميع امل�ساريع وال�سيا�سات 
وال�سرتاتيجيات التي تعتمدها دبي تلتزم 
مبا  واملنعة  وال�ستدامة  التنويع  بجوانب 
وا�سرتاتيجية   2021 دبي  يف ذلك خطة 
اإك�سبو  ومعر�س   2030 ال�سناعية  دب��ي 
النفط  ق��ط��اع  اأن  اإىل  لف��ت��ا  دب��ي   2020
ل  بن�سبة  دب��ي  اقت�ساد  يف  حاليا  ي�ساهم 
املبادرات  باملائة يف حني فتحت   1 تتجاوز 
ع��دد من  غ��ري م�سبوقة يف  اآف��اق��ا  املتنوعة 

القطاعات غري النفطية.
امل�ستمرة  التح�سينات  اإن  �سموه  واأو���س��ح 
يف ج��ودة اخل��دم��ات وجم��الت��ه��ا م��ن حيث 
الآلية والكفاءة وكذلك القدرة التناف�سية 
�ساهمت  والبحري  اجل��وي  ال�سفر  لقطاع 
باإ�ستقطاب 15 مليون زائر اإىل دبي خالل 
باملائة   5 ن�سبتها  ب��زي��ادة  اأي   2016 ع��ام 

عن عام 2015 م�سريا اىل ان هذا النمو 
بنمو  ق���ورن  م��ا  اإذا  خ�سو�سا  ج��ي��دا  ي��ع��د 
الزوار العاملي البالغ 4 باملائة ومنو الزوار 
انكم�س  ال��ذي  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
بح�سب  نف�سه  ال��ع��ام  يف  باملائة   4 مب��ق��دار 

تقديرات املنظمة العاملية لل�سياحة.
وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم 
اأن ال�ستثمارات الكبرية يف قطاعات ال�سفر 
وال�سياحة والرتفيه وال�سيافة �ست�سهم يف 
جذب املزيد من الزوار وذلك مبا يتما�سى 
ا�ستقبال  اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجيتنا  مع 

20 مليون زائر بحلول عام 2020.
واأ�ساف ان دول اخلليج والهند وبريطانيا 
واأمل���ان���ي���ا م���ا زال����ت مت��ث��ل 40 ب��امل��ائ��ة من 
الأ�سواق  تعترب  ال��ت��ي  دب���ي  زوار  اإج��م��ايل 
ارت���ف���ع متو�سط  ح��ي��ث  ل��ه��م  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
درهم   8،658 ليبلغ  زائ���ر  لكل  الإن��ف��اق 
يف  دره������م   8،252 م���ق���اب���ل   2016 يف 
الكلي  الإن���ف���اق  اإج���م���ايل  ومن���ا   ..2015
مليار   126 م�سجال  ب��امل��ائ��ة   7.6 بنحو 
درهم ..يف حني ظل متو�سط مدة الإقامة 

لكل زائر عند م�ستوى 7 اأيام«.
عام  خ���الل  �سيتم  اأن����ه  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
بقيمة  ع���ق���دا   47 ق���راب���ة  م��ن��ح   2017
م�ساريع  لإقامة  دره��م  مليار   11 تتجاوز 
وحده   2020 اإك�سبو  معر�س  م��وق��ع  يف 
ف��ق��ط ح��ي��ث ع����زز ق���ان���ون ال�������س���راك���ة بني 
القطاعني العام واخلا�س الذي مت اإقراره 
يف عام 2015 م�ساركة القطاع اخلا�س يف 
�سوق الإن�ساءات بدبي.وت�سري ا�ستطالعات 
الراأي اإىل ثقة امل�ستهلكني يف اقت�ساد دبي 
دبي  يف  امل�ستهلك  ثقة  موؤ�سر  �سجل  حيث 
بذلك  لي�ستقر   2016 يف  نقطة   138
ال�سابق  ل��ل��ع��ام  مم���اث���ل  م�����س��ت��وى  ���س��م��ن 
ح��ي��ث ق��ي��م 80 ب��امل��ائ��ة م��ن امل�����س��ارك��ني يف 
اإيجابي  ب�سكل  دب��ي  اقت�ساد  ال���س��ت��ط��الع 
ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة.. فيما يتفق هذا  خ��الل 
التقييم مع تقييم امل�ساركني يف ال�ستطالع 
ب�����س��اأن ف��ر���س احل�����س��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة يف 

الوقت احلايل.

امل���وؤ����س���ر  ه������ذا  اأن  اإىل  الإ�������س������ارة  جت������در 
امل�ستهلكني  وت�����س��ورات  انطباعات  يقي�س 
ب��خ�����س��و���س الق��ت�����س��اد وم��وق��ف��ه��م املايل 
ال�سوق  يف  ال�سرائية  والرغبة  ال�سخ�سي 
فر�س  ح��ول  لتقييمهم  بالإ�سافة  املحلي 
امل��ت��اح��ة.. ويف ح���ال جت���اوز موؤ�سر  ال��ع��م��ل 
ثقة امل�ستهلك 100 نقطة - وهو م�ستوى 
التوقعات  اأن  يعني  ف��ه��ذا   - ال��ع��ام  احل��ي��اد 
هناك  واأن  اإيجابية  بامل�ستهلكني  اخلا�سة 
بخ�سو�س  ال���ت���ف���اوؤل  م�����س��ت��وى  يف  زي�����ادة 
�سعيد  الق���ت�������س���ادي���ة.وع���ل���ى  الأو������س�����اع 
التنمية  ق��ط��اع��ات  ���س��ه��دت��ه  ال����ذي  ال��ن��م��و 
بن�سبة  التجارة  قطاع  �ساهم  القت�سادية 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   28
ن�سبة  بلغت  ..بينما   2016 عام  يف  بدبي 
م�ساهمة قطاع املوا�سالت والتخزين 12 
باملائة واخلدمات املالية بن�سبة 11 باملائة 
 11 .. كما �سهد قطاع ال�سياحة منوا بلغ 
بتحقيق  توقعات  مع  العام  ذل��ك  يف  باملائة 
املقبلة  ال�����س��ن��وات  النمو خ��الل  م��زي��د م��ن 
ب��امل��ائ��ة يف عامي  ب��امل��ائ��ة و5.1   5 مب��ع��دل 

2017 و2018 على التوايل.
العقارات  ق��ط��اع  ي��ن��م��و  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
باملائة يف  و3.8  باملائة   4.3 بن�سبة  بدبي 
 .. ال��ت��وايل  على  و2018   2017 عامي 
يف حني �سي�سجل قطاع الت�سنيع مدعوما 
بن�سبة  منوا  ال�سناعية  دبي  باإ�سرتاتيجية 
العامني  يف  و4.1باملائة  ب���امل���ائ���ة   3.3

احلايل واملقبل على التوايل.
ويف هذا الإطار قال �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
�سعيد اآل مكتوم “ تلعب دبي دورا رئي�سيا 
واأك�����رث ت���اأث���ريا يف ���س��ال���س��ل ال��ق��ي��م��ة على 
عرب  وذل��ك  والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني 
خدمات النقل والتوزيع والت�سويق وكذلك 
�سي�سكل  كما  والتطوير..  البحث  جم��ايل 
قطاع  لنمو  اأ�سا�سيا  ح��اف��زا  النقل  ق��ط��اع 
ال��ت��ي ت�سملها  ال��ف��رتة  الإن�������س���اءات خ���الل 
ال��ت��وق��ع��ات ل ���س��ي��م��ا م���ع ال�����س��ري ق��دم��ا يف 
مبا  الكربى  ال�ستثمارية  امل�ساريع  اإجن��از 
للقطارات”  “الحتاد  �سركة  فيها م�سروع 

دبي”  “مرتو  خ���ط  مت��دي��د  وم�����س��روع��ي 
وتو�سيع ميناء احلاويات يف جبل علي«.

واأ�ساف �سموه اأن هذا القطاع �سيعزز منوه 
ال��رائ��د مبجال  دب��ي  م��رك��ز  م�ستفيدا م��ن 
موقعها  وك��ذل��ك  اللوج�ستية  اخل���دم���ات 
امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ي��ت��و���س��ط ال���ق���ارات الثالث 

ويربط بني اأبرز الطرق التجارية.
ولفت اإىل اأن دولة الإمارات متكنت خالل 
التقدم  م��ن   2017  -  2014 الأع�����وام 
اأن�سطة  مم��ار���س��ة  “تقرير  يف  م��رك��زا   13
ال���دويل  ال��ب��ن��ك  ع���ن  ال�����س��ادر  الأعمال” 
لتحتل الآن املركز 26 بني 190 اقت�سادا 
العربي..  ال��ع��امل  يف  الأول  وامل��رك��ز  عامليا 
عامليا   19 امل��رت��ب��ة  ال���دول���ة  ت���ب���واأت  ك��م��ا 
املوؤ�سر  ت��ق��ري��ر  يف  اأي�����س��ا  ع��رب��ي��ا  والأوىل 
ال��ع��امل��ي ل���ري���ادة الأع���م���ال وال�����ذي يقي�س 
م��دى �سحة منظومات ري��ادة الأع��م��ال يف 
�سعادة  ق��ال  جانبه  �سنويا.من  بلدا   137
دبي  اقت�سادية  عام  مدير  القمزي  �سامي 
اأن ا�ستقرار و�سفافية بيئة القت�ساد الكلي 
املتطورة  التحتية  البنية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
حلفز  اأ�سا�سا  ت�سكل  الفعالة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

منو متنوع وم�ستدام يف دبي.
“ نحن ن�سري قدما نحو حتقيق  واأ���س��اف 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي����ة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل التي 
 2021 دب��ي  اإط��الق خطة  اأعلن عنها يف 
القت�ساد  رئ��ي�����س��ا يف  دب���ي حم���ورا  ل��ت��ك��ون 
ال���ع���امل���ي يف ظ���ل ب��ق��ائ��ه��ا م��وط��ن��ا لأف�����راد 
�ستى  وري����ادي����ني يف  وم��ن��ت��ج��ني  م��ب��دع��ني 
املرتبة  ت��ب��وئ  اإىل  ن�سعى  كما  امل���ج���الت.. 
الأوىل يف تقرير ممار�سة اأن�سطة الأعمال 
بحلول عام 2021 وحجز مكانة لنا بني 
10 دول تناف�سية يف العامل خالل  اأف�سل 

ال�سنوات الأربع املقبلة«.
نعتمد  الأه�����داف  ل��ه��ذه  “ حتقيقا  وق����ال 
الأعمال  ت�سهيل  اإىل  ترمي  مبتكرة  روؤي��ة 
وحت�������س���ني ال����ك����ف����اءة مب����ج����ال اخل����دم����ات 
وتوفري فر�س ا�ستثمارية جديدة وت�سجيع 

ريادة الأعمال.. وعليه فاإن دبي ت�سعى اإىل 
اإر�ساء اأ�س�س متينة لبناء اقت�ساد وجمتمع 
يت�سمان بال�ستدامة والقدرة على املناف�سة 

عامليا ».
التوقعات  اآخ������ر  اإىل  ال���ق���م���زي  واأ������س�����ار 
“اقت�سادية  ن�سرتها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
قطاعات  ه��ي��م��ن��ة  اأظ���ه���رت  وال���ت���ي  دبي” 
ال�سياحة والعقارات والت�سنيع على امل�سهد 
بعد  املقبلة  ال�����س��ن��وات  الق��ت�����س��ادي خ��الل 
اأن ك��ان ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة املحفز 
الأ�سا�سي لنمو الناجت املحلي الإجمايل يف 

الإمارة خالل عام 2016.
بن�سبة  دب���ي من���وا  اق��ت�����س��اد  “ �سهد  وق���ال 
فعلية بلغت 2.85 باملائة يف عام 2016 
بينما �سجل الناجت املحلي الإجمايل عامليا 
ف���ق���ط.. ع����الوة على  ب��امل��ائ��ة   2.4 ن�����س��ب��ة 
ب��رزت دبي كالعب رئي�سي يف م�سهد  ذلك 
القت�ساد العاملي ومتكنت من حجز مكانة 
العاملية  امل��راك��ز  م��ن  ك��واح��دة  لها  متميزة 
والنقل  التجارة  مبجالت  الأب��رز  اخلم�س 
والتمويل وال�سياحة حيث ت�سري التوقعات 
امل�ستقبلية اإىل منو اقت�ساد الإمارة لي�سل 
و3.6   2017 ع���ام  يف  ب��امل��ائ��ة   3.1 اإىل 
2018 الأم����ر ال���ذي من  ب��امل��ائ��ة يف ع���ام 
�ساأنه ت�سريع النمو امل�ستدام وعملية حتول 

دبي اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة«.
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العمالت االأجنبية لدى “امل�صرف املركزي” تقفز
 لـ 338.34 مليار درهم يف يونيو املا�صي

•• اأبوظبي-وام:

الأجنبية  ال��ع��م��الت  م��ن  امل��رك��زي  الإم����ارات  ر�سيد م�سرف  اج��م��ايل  قفز 
 47.6 338.34 مليار درهم يف نهاية يونيو املا�سي وبزيادة قدرها  اىل 
لأحدث  وفقا  وذل��ك   2017 العام  بداية  مع  مقارنة  تقريبا  دره��م  مليار 

الح�ساءات التي ا�سدرها امل�سرف.
وبلغت الزيادة يف ر�سيد امل�سرف املركزي على امل�ستوى ال�سهري 15.93 
العمالت  ر�سيد  ارت��ف��اع  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي  الح�����س��اءات  بح�سب  دره���م  مليار 
يونيو  �سهر  م��ع  م��ق��ارن��ة  م��اي��و  يف  دره���م  مليار   322.41 م��ن  الجنبية 

املا�سي.
وتوا�سلت الزيادة يف الأ�سول الأجنبية للم�سرف املركزي بدعم من ارتفاع 
بنحو  ارتفعت  التي  ب��اخل��ارج  البنوك  ل��دى  وال��ودائ��ع  امل�سرفية  الأر���س��دة 
227.65 مليار دره��م يف �سهر يونيو مقارنة مع  12 مليار دره��م بالغة 
215.66 مليار درهم يف مايو الذي �سبق.. كذلك ارتفعت قيمة الأوراق 
املالية الأجنبية املحفوظة حتى تاريخ الإ�ستحقاق يف نف�س فرتة املقارنة من 
104.33 مليارات درهم والأ�سول الأجنبية  101.46 مليار درهم اىل 

الأخرى من 5.29 مليارات درهم اىل 6.36 مليارات درهم.
 38.1 اأ�سول امل�سرف املركزي بقيمة  وعلى �سعيد مت�سل ارتفع اإجمايل 
مليار منذ يناير وحتى يونيو من العام اجلاري من 353.86 مليار درهم 
391.96 مليار درهم .. وبلغت قيمة الزيادة على امل�ستوى ال�سهري  اىل 

9.87 مليار درهم بعدما كانت و�سلت يف مايو 382.09 مليار درهم.
والأر�سدة  النقد  ر�سيد  ارتفع  فقد  امل��رك��زي  امل�سرف  لإح�ساءات  وطبقا 
امل�سرفية خالل يونيو اىل 133.52 مليار درهم مقارنة مع 130.54 
امل�سرف  الودائع لدى  بند  �سبق.. وقفز ر�سيد  الذي  مليار درهم يف مايو 
وبند  دره���م  م��ل��ي��ار   97.7 اىل  دره���م  م��ل��ي��ار   95.1 م��ن  ال��ف��رتة  ذات  يف 
درهم  مليار   153.5 اىل  ال�ستحقاق  تاريخ  املحفوظة حتى  ال�ستثمارات 
وكذلك بند القرو�س وال�سلف اىل 3.5 مليار درهم وبند اأ�سول اخرى اىل 

3.74 مليارات درهم.

بنك االإمارات دبي الوطني 
يطلق خدمة "في�ش بانكينغ"

•• دبي -وام:

اأط����ل����ق ب���ن���ك الإم����������ارات دبي 
“في�س  خ�����دم�����ة  ال�����وط�����ن�����ي 
الأوىل  ت��ع��د  ال��ت��ي  بانكينغ” 
املنطقة  اأ�سواق  يف  نوعها  من 
ل�����ت�����زوي�����د ع�����م�����الء ال���ب���ن���ك 
الفوري  ال��ت��وا���س��ل  باإمكانية 
بال�سوت  وال��ت��ح��دث  امل��ب��ا���س��ر 
م�ست�سارين  م���ع  وال�������س���ورة 
من�سته  ع���ل���ى  م�������س���رف���ي���ني 
اجلديدة للخدمات امل�سرفية 
وتطبيق  الإن�������رتن�������ت  ع�����رب 
اخل�����دم�����ات امل�������س���رف���ي���ة عرب 

الهاتف املتحرك.
ومت���ك���ن اخل����دم����ة اجل���دي���دة 

ال�����ع�����م�����الء م������ن ال����ت����وا�����س����ل 
مبا�سرة مع اأحد م�ست�ساري اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سيني لالإجابة عن 
ا�ستف�ساراتهم واإجراء املعامالت وذلك من خالل ال�سغط على اأحد الأزرار 
عرب  امل�سرفية  للخدمات  املعززة  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  من�سة  على 
الرقمية  امل�سرفية  للخدمات  الب�سري  التفاعل  عمليا  يوفر  ما  الإنرتنت 

ويجعل من هذه اخلدمة الأوىل من نوعها يف القطاع امل�سريف يف املنطقة.
وتوفر في�س بانكينغ للعمالء خيار التوا�سل على مدار ال�ساعة مع ممثل 
اخلدمات  عمالء  ي�ستطيع  حني  يف   ،chat الدرد�سة  خا�سية  عرب  البنك 
و�سورة عرب  البنك �سوتاً  التوا�سل مع ممثل  املميزة واخلا�سة  امل�سرفية 

الفيديو. 
للخدمات  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  امل��رزوق��ي  اأح��م��د  وق��ال 
اجلديدة  من�ستنا  ان  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية 
عرب الإنرتنت قد اأوفت بوعد بنك الإمارات دبي الوطني بتوفري خدمات 
م�سرفية رقمية بلم�سة ب�سرية و�سواء اأكان الأمر يتعلق بال�ستف�سار حول 
احل�ساب اأو مناق�سة احل�سول على قر�س، ميكن للعمالء التوا�سل مع اأحد 

امل�ست�سارين ال�سخ�سيني للخدمات امل�سرفية من اأي مكان.

م�صر: 2.6 مليار دوالر �صنويا �صادرات 
ال�صناعات الن�صيجية

•• القاهرة-وام: 

تبلغ �سادرات م�سر من ال�سناعات الن�سيجية 2.6 مليار دولر �سنويا فيما 
يعمل فيها حوايل ثلث القوى العاملة ال�سناعية يف البالد.

ونقلت وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط “ اأ �س اأ “ عن حممد املر�سدي رئي�س 
له  ت�سريح  يف  امل�سرية  ال�سناعات  احت��اد  يف  الن�سيجية  ال�سناعات  غرفة 
ام�س.. اإن �سناعة الغزل والن�سيج متثل اأهمية ق�سوى لالقت�ساد القومي 
ت�سهم بن�سبة ثالثة يف املائة من اإجمايل الناجت املحلي ومتثل 15 يف املائة 

من ال�سادرات امل�سرية غري البرتولية.
اخلارج  الأقم�سة من  ا�سترياد  عدم  اإىل  تهدف  ب��الده  اأن  املر�سدي  واأو�سح 
والعتماد على امل�سانع املحلية لتزيد القيمة امل�سافة من حجم ال�سادرات.
موؤكدا اأهمية دعم ال�سادرات التي لها عائد ومردود على القت�ساد القومي 

والذي يزيد من القيمة امل�سافة للمنتج امل�سدر للخارج.
واأ�سار اإىل اأن الغرفة ت�ستهدف زيادة ال�سادرات اإىل ال�سوق الإفريقي الواعد 

لفتا اإىل اأن التواجد به يعزز املركز التجاري وال�سيا�سي للدولة.

ت�ضمل مبنيني اأحدهما ينّوع خيارات املبيت واالآخر ي�ضم وناديا ريا�ضيا

)�صروق( تعلن عن تو�صعات جديدة يف “واحة البداير” ترفع ا�صتثماراته اإىل 60 مليون درهم

ال�ضادرات لل�ضعودية ت�ضجل منوًا بن�ضبة 18 % و 8،900 �ضركة جديدة تن�ضم لع�ضوية الغرفة

% منو يف �صادرات واإعادة �صادرات اأع�صاء غرفة دبي خالل الن�صف االأول من 2017  6.1
- بوعميم: �ضراكة القطاعني العام واخلا�ش يف االإمارة تدفع م�ضرية النمو والتطور وقيادتنا احلكيمة و�ضعتنا يف م�ضاف املتميزين على ال�ضاحة االقت�ضادية

•• ال�شارقة-الفجر:

والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  اأعلنت 
���س��روق اأن��ه��ا اأج����رت ت��ع��دي��الت ج��دي��دة على 
اجلاري  البداير”،  “واحة  م�سروع  خمطط 
اأبرز  اأحد  ي�سبح  اأن  واملتوقع  حالياً،  تنفيذه 
امل�����س��اري��ع ال��رتف��ي��ه��ي��ة اجل���دي���دة يف اإم�����ارة 
خلفية  باحت�سانه  يتميز  وال���ذي  ال�سارقة، 
خ���الب���ة م���ن ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة امل���م���ت���دة يف 

املنطقة الو�سطى لإمارة ال�سارقة.
مبنيني  اإ����س���اف���ة  ال���ت���ع���دي���الت  وت��ت�����س��م��ن 
اإىل قائمة املباين املزمع ت�سييدها  جديدين 
غرف   10 اأح���ده���م���ا  ي��وف��ر  اإذ  ال����واح����ة،  يف 
للمبيت تالئم املجموعات والأفراد يف اأجواء 
م���ن ال���راح���ة وال�����س��ك��ون ب��ع��ي��داً ع���ن �سخب 
متكاملة  فندقية  خ��دم��ات  وت��ق��دم  امل��دي��ن��ة، 
نادي  الآخ���ر  املبنى  يوفر  ح��ني  يف  لنزلئها، 
الريا�سية  الأج���ه���زة  اأح����دث  ي�سم  ري��ا���س��ي 

ومعدات اللياقة البدنية.
ومع املرفقني اجلديدين، البالغة م�ساحتهما 
ارتفاع  املتوقع  فاإنه من  مربعاً،  955 مرتاً 

مليون   45 م��ن  ال��ب��داي��ر  واح���ة  ا�ستثمارات 
درهم اإىل 60 مليون درهم.

ا�سم  ق���ررت م���وؤخ���راً، تغيري  ���س��روق  وك��ان��ت 
اإىل  ال�سحراوي  البداير  امل�سروع من خميم 
واحة البداير، لتعك�س بذلك طبيعة امل�سروع 
�سحراء  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  واح�����ة  ي�����س��ك��ل  ال�����ذي 

منطقة البداير، التابعة لل�سارقة.
ب��ن ج��ا���س��م ال�سركال،  ���س��ع��ادة م����روان  وق���ال 
لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي  املدير 
والتطوير �سروق: ياأتي تنفيذ واحة البداير 
ال�ساملة  التطويرية  ���س��روق  خطة  اإط���ار  يف 
ويكت�سب  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  م��ن��اط��ق  ملختلف 
امل�سروع اأهمية متزايدة كونه يقع يف منطقة 
الكثبان  اأ�سخم  اأح��د  م��ن  بالقرب  ال��ب��داي��ر، 
ت��وف��ري هذه  ف���اإن  ل��ذل��ك  ب��ال��دول��ة،  الرملية 
الرتفيهية  امل��راف��ق  م��ن  املتنوعة  اخل��ي��ارات 
امل�سروع،  �سمن  امل�ستوى  عاملية  واخل��دم��ي��ة 
الو�سطى،  املنطقة  ال�سياحي يف  امل�سهد  يعزز 

ويف اإمارة ال�سارقة عموماً.
البداير  واح���ة  �سي�سكل  ال�����س��رك��ال:  واأ���س��اف 
عند اكتمال تطويره معلماً فريداً من نوعه، 

ال�سارقة،  اإمارة  �سياحية متكاملة يف  ووجهة 
ال���ت���ي قررنا  ال���ت���ع���دي���الت اجل����دي����دة  وم�����ع 
اإ�سافتها اإىل امل�سروع، اأ�سبح لدينا جمموعة 
التي  والرتفيه،  الإقامة  خيارات  من  وا�سعة 
تنوعت  مهما  ال�سيوف  اإر�ساء  على  �ستعمل 
واح���ة  ي�����س��ك��ل  اأن  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  رغ��ب��ات��ه��م، 
البداير نقط جذب رئي�سة ملحبي الن�ساطات 

ال�سحراوية من الدولة واملنطقة.
على  ت��ط��وي��ره  اجل����اري  امل�����س��روع،  ويت�سمن 
ال��ع��دي��د من  األ���ف م��رت م��رب��ع،   24 م�ساحة 
امل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة واخل��دم��ي��ة ال��ت��ي تلبي 
خميماً  وت�سمل  ال���زوار،  احتياجات  خمتلف 
املطاعم  م��ن  ون���زًل، وجمموعة  ���س��ح��راوي��اً، 
والرتفيه  للفعاليات  وم�����س��رح��اً  وامل��ق��اه��ي، 
احلي، اإ�سافة اإىل م�سجد، وعدداً من اخليام 
والأكواخ، واملحال التجارية ال�سغرية، ف�ساًل 

عن مواقف لل�سيارات واحلافالت.
الواقع على بعد  البداير”،  “واحة  و�سيقدم 
الفر�سة  ال�����س��ارق��ة،  مدينة  م��ن  دقيقة   40
وخو�س  ال��ربي��ة  امل��ع��امل  ل�ستك�ساف  ل���زواره 
ال��ه��واء الطلق،  ال�����س��ح��راوي��ة يف  امل��غ��ام��رات 

والتحدي،  بالن�ساط  مفعمة  اأج����واء  و���س��ط 
كما ي�سم امل�سروع �ساحات خارجية مفتوحة 
و�سالت باأ�سلوب املجل�س التقليدي، لتوفري 
وال�سرتخاء  ال����راح����ة  ع��ل��ى  ت��ب��ع��ث  اأج�������واء 
امل�سروع  ت�سميم  ومت  وم��رت��ادي��ه.  ل�سيوفه 
زراعة  فقد مت  بواحة حقيقية،  اأ�سبه  ليكون 
اأرك��ان��ه، ومت  اأ�سجار النخيل يف كل رك��ن من 
توفري قنوات مائية وجداول تعلوها ج�سور 
ما  فوقها،  بالعبور  ت�سمح  ومم��رات  �سغرية 

ي�سفي �سعوراً بالألفة بني الزائر واملكان. 
و�����س����ي����وف����ر امل�����������س�����روع مل���ح���ب���ي امل����غ����ام����رات 
املثرية،  الأن�����س��ط��ة  م��ن  بع�ساً  ال�����س��ح��راوي��ة 
والتزلج  ال�سحراوية،  الدراجات  ركوب  مثل 
وال�سواء يف  ال�سفاري  الرمال، ورحالت  على 
الهواء الطلق، اإ�سافة اإىل مراقبة احليوانات 
اإىل  الطبيعة.ي�سار  بيئتها  يف  ال�سحراوية 
امل�ساريع  م��ن  جم��م��وع��ة  مت��ت��ل��ك  ���س��روق  اأن 
مناطق  خمتلف  يف  والرتفيهية،  ال�سياحية 
اإم������ارة ال�������س���ارق���ة، وق����د ���س��ع��ت م����وؤخ����راً اإىل 
لل�سارقة  الفريدة  الطبيعية  املقومات  اإب��راز 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��اري��ع املميزة 

مثل  ال�ستدامة،  معايري  اأعلى  تراعي  التي 
وكلباء  والأث��ري��ة،  البيئية  لل�سياحة  مليحة 
وغريها،  الرفراف،  ونزل  البيئية،  لل�سياحة 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  الهيئة  روؤي���ة  ي��وؤك��د على  م��ا 
تطوير وجهات عاملية امل�ستوى تراعي البيئة 

املحيطة ومواردها وحتافظ عليها.

•• دبي-الفجر:

حققت �سادرات واإعادة �سادرات اأع�ساء غرفة 
 6.1% بن�سبة  من���واً  دب��ي  و�سناعة  جت���ارة 
 2017 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
درهم،  مليار   146.7 اإىل  قيمتها  لت�سل 
138.3 مليار درهم خالل نف�س  ب�  مقارنًة 
اإيجابي  موؤ�سر  يف  املا�سي،  العام  من  الفرتة 
يعك�س ق���وة وم���رون���ة ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري يف 
ال�سعودية  العربية  اململكة  واحتلت  الإم��ارة. 
املرتبة الأوىل كاأكرب وجهات �سادرات واإعادة 
ب��ق��ي��م��ة و�سلت  ال��غ��رف��ة  اأع�������س���اء  �����س����ادرات 
بلغت  من��و  بن�سبة  دره���م،  مليار   51.9 اإىل 
الن�سف  خ��الل  قيمتها  مع  مقارنًة   ،18%
اآنذاك  بلغت  والتي  املا�سي  العام  من  الأول 
44 م��ل��ي��ار دره�����م.  وارت���ف���ع ع���دد الأع�ساء 
اجلدد يف ع�سوية غرفة دبي خالل الن�سف 
 10.9% بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي، حيث 
ان�سمت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال�سركات  ع��دد  بلغ 
8،897 �سركة، مما يرفع اإجمايل  للغرفة  
عدد اأع�ساء الغرفة اإىل حوايل 210،000 
اأكرب  اإح��دى  دب��ي  ويجعل من غرفة  �سركة، 

غرف التجارة  ع�سويًة يف العامل.
اأ�سدرتها  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اأ  ���س��ه��ادات  ع���دد  وب��ل��غ 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل  ال��غ��رف��ة 
من  اك�����رث  مب���ع���دل  ����س���ه���ادة،   465،680
من  يعزز  مما  يومياً،  من�ساأ  �سهادة   2500
العاملية  التجارة  غرف  كاأكرث  الغرفة  مكانة 

اإ�سداراً ل�سهادات املن�ساأ.
واأ�سار �سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
بثقة  دب���ي مت�سي  اإن  دب���ي  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة 
القت�سادي  التنويع  ا�سرتاتيجية  يف  وثبات 
الغرفة  بيانات  اإن  حيث  النفط،  ع��ن  بعيداً 
الأهم  الركيزة  ب��ات  التجارة  قطاع  اإن  توؤكد 
�سمن هذه ال�سرتاتيجية، خ�سو�ساً مع ما 
الإم��ارة من مزايا تناف�سية كبرية  تتمتع به 
وجذب  والنمو  التطور  على  ق���ادرة  جتعلها 
معترباً  الأجنبية،  ال�ستثمارات  م��ن  مزيد 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  اإن 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
على  املتميزين  م�ساف  يف  الإم����ارة  و�سعت 

ال�ساحة القت�سادية العاملية. 
واأكد بوعميم اأن النمو يف �سادرات الأع�ساء 
يعك�س  العاملية،  القت�سادية  التقلبات  رغ��م 
ال�سمعة العالية لتجار دبي وممثلي قطاعها 
اخل���ا����س، وق��درت��ه��م ع��ل��ى ت���دوي���ر ال���زواي���ا، 
ب��دي��ل��ة وواع����دة لتجارتهم،  اأ����س���واق  واإي���ج���اد 
يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  دوراً  لعبت  ال��غ��رف��ة  اإن  م���وؤك���داً 
والوجهات  الأ�����س����واق  م���ن  ع���دد  ا���س��ت��ك�����س��اف 
لتعزيز تناف�سية �سركات دبي يف هذه الأ�سواق، 
موؤكداً اإن مكاتب الغرفة اخلارجية الثمانية 

تركز جهودها يف هذا املجال.
واأ�ساف �سعادته قائاًل: ول �سك اإن العالقات 
التجارية بني دبي واململكة العربية ال�سعودية 
متر مبرحلة متقدمة من التعاون، وبالتاأكيد 
�سادرات  يف   18% بن�سبة  منو  حتقيق  ف��اإن 
الأول،  الن�سف  خ��الل  اململكة  اإىل  الأع�ساء 
واحتالل اململكة املرتبة الأوىل �سمن وجهات 
�سادرات اأع�سائنا، يدفعنا اإىل البحث امل�ستمر 
ا���س��ت��دام��ة هذه  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ن كيفية 
والقت�سادية،  والتجارية  الأخوية  العالقات 
امل�سرتكة،  م�ساحلنا  يخدم  مبا  وتطويرها 
النمو  مرحلة  من  اأك��رث  اقت�سادينا  ويقرب 
بقوله  دبي  غرفة  عام  مدير  امل�ستدام.وختم 

جديدة  �سركة   9،000 ح��وايل  ان�سمام  اإن 
اإىل بيئة الأع��م��ال يف دب��ي، هو اإجن��از يعك�س 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  احلقيقية  ال�����س��راك��ة 
واخلا�س، والتي اأثمرت بالنجاح با�ستقطاب 
وم�ساعدتها  الأجنبية،  ال�سركات  من  املزيد 
موؤكداً  الإم���ارة،  يف  لها  اأع��م��ال  تاأ�سي�س  على 
التزام الغرفة على الدوام بخلق بيئة حمفزة 
لنمو الأعمال.    ولعبت الغرفة يف العام ذاته 
دوراً رئي�سياً يف الرتويج لدبي وبيئة اأعمالها 
فعالية   56 يف  م�ساركتها  ال��دول��ة مع  خ��ارج 
دولة.   33 �سمن  مدينة   38 يف   خ��ارج��ي��ة 
يف  ال��غ��رف��ة  ا�ستهدفتها  ال��ت��ي  امل���دن  و�سملت 
والربازيل  الأرجنتني  اخلارجية  ن�ساطاتها 
وال��ه��ن��د وب��ل��ج��ي��ك��ا وامل��ان��ي��ا واإث��ي��وب��ي��ا وغانا 
وال�����س��ني وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة والأوروج�������واي 

وهولندا وزامبيا وغريها.
زائ����راً  من  وف���داً   350 ال��غ��رف��ة  وا�ستقبلت 
م�سوؤوًل   849 م���ن  اأك����رث  ���س��م  دول����ة   34
ح��ك��وم��ي��اً ورج����ل اأع���م���ال، م��ق��ارن��ًة ب���� 308 
زائ����راً خ��الل نف�س ال��ف��رتة م��ن العام  وف���داً 
يف   14% ح��وايل  بلغت  منو  بن�سبة  املا�سي 
املكاتب  الزائرة، يف حني عقدت  الوفود  عدد 
اجتماعاً    243 للغرفة  الثمانية  اخلارجية 

مع م�ستثمرين حمتملني. 
اإدخ���ال موؤقت  دف��رت   69 الغرفة  واأ���س��درت 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ���الل  للب�سائع 
احلايل لب�سائع بقيمة 24،6 مليون درهم، 
ح��ي��ث ت��ث��ب��ت ه����ذه اخل���دم���ة ري������ادة دب����ي يف 
ت�سهيل التجارة العاملية، ودعم قطاع �سناعة 

املوؤمترات واملعار�س يف دبي.

ت�ضوية النزاعات التجارية
وبرز الدور الذي تلعبه غرفة دبي يف جمال 
وت��ع��زي��ز وعي  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ن��زاع��ات  ت�سوية 
الو�سائل  اه��م��ي��ة  ح����ول  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 
بيئة  التجارية يف  النزاعات  لت�سوية  البديلة 
الأعمال يف دبي، فا�ستقبل مركز دبي للتحكيم 
الدويل، اأحد مبادرات غرفة دبي، 86 ق�سية 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل  حت��ك��ي��م 
احل��ايل،  يف حني بلغ ع��دد ق�سايا الو�ساطة 
القانونية  اخل��دم��ات  اإدارة  ا�ستقبلتها  التي 
321 ق�سية،  بالغرفة خالل الن�سف الأول 
التجارية  النزاعات  ق�سايا  جمموع  بلغ  اأي 
التي ا�ستقبلتها الغرفة خالل الن�سف الأول 

من العام احلايل  407 ق�سية.

مراجعة الت�ضريعات االقت�ضادية
حمفزة  بيئة  بخلق  التزامها  من  وانطالقاً 
ل��الأع��م��ال، ودع���م من��وه��ا، ق��ام��ت غ��رف��ة دبي 
ال���ع���ام احل���ايل  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
ب��درا���س��ة وم��ت��اب��ع��ة جم��م��وع��ٍة م��ن م�ساريع 
ال��ق��وان��ني الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة وال���ق���رارات 
، حيث   34 ع���دده���ا  ب��ل��غ  وال���ت���ي  ال����وزاري����ة 
اأر�سلت الغرفة تو�سياتها اإىل دائرة ال�سوؤون 
القانونية حلكومة دبي واإىل اجلهات املعنية، 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  تعديل  اأب��رزه��ا  وم��ن 
الحتادي رقم 13-2014 يف �ساأن الرقابة 
ع��ل��ى ا����س���ت���رياد وت�����س��دي��ر وع���ب���ور الأمل���ا����س 
ولئحته التنفيذية، وتعديل القرار الوزاري 
الت�سريع  تعديل  ب�ساأن   2016-739 رق��م 
القانون  وتعديل  الأج���ور،  بحماية  اخل��ا���س 
الت�سوية  م��رك��ز  ب�����س��اأن   2009-16 رق���م 

الودية للمنازعات يف اإمارة دبي.

خدمة العمالء
ال��ن�����س��ف الأول من  ال��غ��رف��ة خ���الل  وق��ام��ت 

العام 2017 بخدمة اكرث من 187،000 
عميل، الأمر الذي عك�س حر�س الغرفة على 
ت��ق��دمي اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات اجل����ودة يف خدمة 
عمالئها كاأحد الركائز التي تعتمدها �سمن 
املزيد من  اإىل جذب  الهادفة  ا�سرتاتيجيتها 
وتعزيز  دب���ي،  اإىل  اخل��ارج��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
املال  لعامل  رئي�سية  كوجهة  الإم����ارة  مكانة 

والأعمال. 

املكاتب اخلارجية
واف���ت���ت���ح���ت ال���غ���رف���ة خ�����الل ال����ع����ام احل����ايل 
مدينة  يف  لها  ثامناً  خارجياً  متثيلياً  مكتباً 
مكاتبها  عدد  لريتفع  الربازيلية،  �ساوباولو 
هذه  عقدت  حيث  مكاتب،   8 اإىل  اخلارجية 
تتطلع  �سركات  م��ع  اجتماعاً   243 املكاتب 
ل��دخ��ول ���س��وق دب��ي او دخ���ول الأ���س��واق التي 

تعمل فيها هذه املكاتب. 

مركز دبي للهيئات االقت�ضادية واملهنية
القت�سادية  للهيئات  دب��ي  م��رك��ز  منح  وق��د 
7 هيئات اقت�سادية  واملهنية الرتخي�س اإىل 
وم��ه��ن��ي��ة ج���دي���دة مم���ا ي��رف��ع ع���دد الهيئات 
اإىل  امل��رك��ز  قبل  م��ن  املرخ�سة  القت�سادية 
من  الأول  ال��ن�����س��ف  ن��ه��اي��ة  م���ع  ه��ي��ئ��ة   39
العام 2017 حيث يوفر املركز بيئة ر�سمية 
مما  دب���ي  يف  ل��ه��ا  ت��واج��د  لتاأ�سي�س  للهيئات 
�سي�سمح ملمار�سي مهنة ما يف قطاٍع او جماٍل 
هيئة  تكوين  م��ن  الإم����ارة  يف  م�سجل  معني 

قائمة على مبداأ الع�سوية. 
القت�سادية  للهيئات  دب��ي  مركز  يوفر  كما 
الدولية  للهيئات  ال��الزم��ة  الأط���ر  واملهنية 
دبي  يف  لها  اإقليمية  متثيل  مكاتب  لفتتاح 
ملمار�سة اأعمالها يف الإمارات وانطالقاً منها 

اإىل اأماكن اأخرى يف العامل.
دبي  م���رك���ز   2014 ال���ع���ام  خ����الل  واأط����ل����ق 
توقيع  بعد  واملهنية  الق��ت�����س��ادي��ة  للهيئات 
مذكرة تفاهم بني غرفة جتارة و�سناعة دبي، 
ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري، ومركز 
دبي التجاري العاملي، حيث هدف املركز اإىل 
الإقليمية  ال��ه��ي��ئ��ات  وت��رخ��ي�����س  ا���س��ت��ق��ط��اب 
اأو  لتاأ�سي�سها  امل�����س��اع��دة  وت��ق��دمي  وال��دول��ي��ة 
فتح فروعها اأو مكاتبها  الرئي�سية يف الإمارة 
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية، ملا ي�سيفه 
تواجدها يف الإمارة من اأهمية يف دعم مركز 
تتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً  وال��ع��امل��ي  الإقليمي  الإم����ارة 
ب��ه م��ن خ���ربات واإم��ك��ان��ي��ات فنية يف جمال 

اخت�سا�سها.

ريادة االأعمال ودعم امل�ضاريع ال�ضغرية
ل��رواد الأعمال  عززت غرفة دبي من دعمها 
دبي”،  “جتار  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن  املواطنني 
ال�سباب  ب���ت���اأه���ي���ل  امل��ت��خ�����س�����س  ال���ربن���ام���ج 
مل�����س��اع��دت��ه��م ع���ل���ى دخ������ول ع�����امل الأع����م����ال 
مب�ساريعهم ال�سغرية واملتو�سطة، فقد جنح 
يف ت��ع��زي��ز روؤي���ت���ه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث مت 
الن�سف  خ��الل  جت��اري��ة  م�ساريع   3 اإط���الق 
اإجمايل  ل��ي�����س��ل  احل�����ايل،  ال���ع���ام  م���ن  الأول 
 28 اإىل  املبادرة  اأطلقتها  التي  امل�ساريع  عدد 
دبي  غ��رف��ة  واختتمت  الآن.  حتى  م�سروعاً 
لرواد  “دبي  م�سابقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة 
دبي  مكتب  مع  بالتعاون  الذكية”  الأع��م��ال 
الذكية التي هدفت للم�ساهمة يف تعزيز دور 
رواد الأعمال يف حتويل دبي اإىل مدينة ذكية، 
حيث تلقت الغرفة خالل الدورة الثانية من 
امل�سابقة 700 فكرة مبتكرة، وت�ستعد حالياً 
التي  امل�سابقة  م��ن  الثالثة  ال���دورة  لإط���الق 

حققت جناحاً كبرياً.

فعاليات البعثة التجارية اإىل اأمريكا الالتينية 
اختتمت غرفة دبي خالل الن�سف الأول من 
اأمريكا  ق��ارة  اإىل  العام احل��ايل بعثة جتارية 
ال��الت��ي��ن��ي��ة و���س��م��ل��ت ال����ربازي����ل وب���ارغ���واي 
والأرج���ن���ت���ني ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة م��اج��د �سيف 
الغرير، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة دبي وعدد 
الأع���م���ال يف  ورج����ال  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن 
دبي، حيث حققت البعثة اأهدافها يف تعريف 
الواعدة  اخل��ارج��ي��ة  ب��الأ���س��واق  امل�ستثمرين 
مع  والنقا�سات  احل����وارات  م��ن  �سل�سلة  ع��رب 

القطاعني العام واخلا�س بني اجلانبني. 
ا�سرتاتيجية  ���س��م��ن  ال��ب��ع��ث��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
الغرفة للتو�سع يف الأ�سواق الواعدة ، وتعزيز 
دبي.  اإم����ارة  يف  الأع���م���ال  جمتمع  تناف�سية 
وج���رى ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ب��ع��ث��ة اف��ت��ت��اح مكتب 
�ساوباولو  م��دي��ن��ة  يف  التمثيلي  دب���ي  غ��رف��ة 

الربازيلية. 

البعثة التجارية اإىل الهند
ن���ظ���م���ت غ����رف����ة دب������ي ب���ع���ث���ة جت�����اري�����ة اإىل 
كبار  م��ن  ع���دداً  �سمت  الهندية  اجلمهورية 
دب��ي، وذلك  الأعمال يف  ال�سخ�سيات ورج��ال 
الأ�سواق  يف  للتو�سع  ا�سرتاتيجتها  �سمن 
الأعمال  جمتمع  تناف�سية  وتعزيز  الواعدة، 
من  �سل�سلة  البعثة  و�سهدت  دب���ي.  اإم���ارة  يف 
نقا�ٍس  ط��اولت  �سملت  والن�ساطات  اللقاءات 
���س��ارك فيها  ال��ع��ام واخل��ا���س  م��ع القطاعني 
اأبرز القيادات القت�سادية واحلكومية يف كل 
بالإ�سافة  اأباد  واأحمد  من مدينتي مومباي 
اإىل تنظيم لقاء واجتماع مع معايل ديفيندرا 
كما  ماهرا�سرتا.  حكومة  رئي�س  فادنافيز، 
اأعلنت الغرفة عن قرب افتتاح مكتب متثيلي 
العام  خ��الل  بالهند  مومباي  مدينة  يف  لها 
التا�سعة من جائزة حممد  ال��دورة  احل��ايل. 
بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال والدورة الأوىل 
من جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لبتكار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  الأعمالتحت 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  وبح�سور �سمو 
اختتمت  دب��ي،  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
الغرفة بنجاٍح الدورة التا�سعة جلائزة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال والدورة الأوىل 
اآل مكتوم لبتكار  را���س��د  ب��ن  جل��ائ��زة حممد 
بالتعاون  ال��غ��رف��ة  تنظمها  ال��ت��ي  الأع���م���ال 
�سركة   32 تكرمي  مع  القت�ساد،  وزارة  مع 
اأقيم  متميزة ومبتكرة وذلك خالل احلفل  
يف ف��رباي��ر امل��ا���س��ي.   وتعترب ج��ائ��زة حممد 
الع�سو يف  ل��الأع��م��ال،  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، 
والتي اأطلقتها غرفة دبي، اإحدى اأبرز جوائز 
جمل�س  دول  يف  املوؤ�س�سي  الأداء  يف  التميز 
اأط��ل��ق��ت الغرفة  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. وق���د 
العام  خ��الل  القت�ساد  وزراة  م��ع  بالتعاون 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  2015 ج��ائ��زة حممد 
لب��ت��ك��ار الأع���م���ال �سمن ج��ائ��زة حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم لالأعمال، حيث تعترب جائزة 
الأعمال  لبتكار  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
مبادرة متميزة يف نوعها لإبراز دور البتكار 
يف حتفيز بيئة الأعمال، بالتما�سي مع روؤية 
املزيد  نحو  قدماً  بامل�سي   2021 الإم���ارات 
البتكار.  على  ال��ق��ائ��م  امل��ع��رف��ة  اقت�ساد  م��ن 
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�س  وت�����س��ك��ل اجل���ائ���زة ح���اف���زاً 

لتخاذ البتكار كطريٍق للنجاح املوؤ�س�سي. 

املنتدى العاملي لتجارة التجزئة 2017
اإمارة دبي الدورة احلادية ع�سرة  ا�ست�سافت 
من املنتدى العاملي لتجارة التجزئة 2017 
الذي  العمالء”،  جتربة  “اإثراء  �سعار  حتت 
رعاية  وحت��ت  دب��ي  غرفة  مع  بالتعاون  نظم 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي –رعاه اهلل-، حيث 
الثانية على  املنتدى الذي نظم للمرة  حقق 
الأوروبية  القارة  وخ��ارج  املنطقة  يف  التوايل 
جناحاً كبرياً مب�ساركة اأكرث من 1500 من 
كبار ال�سخ�سيات املحلية والعاملية العاملة يف 

جمال التجزئة. 

م�ضابقة “دبي لرواد االأعمال الذكية” 2017
واخ��ت��ت��م��ت غ��رف��ة دب���ي ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
الذكية”  الأع���م���ال  ل�����رواد  “دبي  م�����س��اب��ق��ة 
الذكية  دب���ي  مكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   2017
بامل�سابقة  الثالثة  الفائزين  ع��ن  والإع���الن 
خ�����الل ح���ف���ٍل ج�����رى ع���ل���ى ه���ام�������س احلفل 
“عرب  قمة  من  اخلام�سة  للدورة  اخلتامي 
املا�سي.  م���اي���و  ���س��ه��ر  يف  ال���رق���م���ي���ة  نت” 
وهدفت هذه امل�سابقة مل�ساعدة رواد الأعمال 
ال�����س��ب��اب ل��ي��ك��ون��وا ج����زءاً م��ن م���ب���ادرات دبي 
ال�سرتاتيجية وامل�ساهمة يف تعزيز دور رواد 
ذكية،  مدينة  اإىل  دب��ي  حت��وي��ل  يف  الأع��م��ال 
الثانية  ال����دورة  خ���الل  ال��غ��رف��ة  تلقت  ح��ي��ث 
مبتكرة  ف��ك��رًة   700 م��ن  اأك���رث  للم�سابقة 
الدورة  �سمن  مبتكرة  فكرة  ب�350  مقارنة 

الأوىل من امل�سابقة.

»Google»ضراكة ا�ضرتاتيجية بني غرفة دبي و�
 »Google« و���س��رك��ة  دب���ي  غ��رف��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ع��امل��ي��ة خ����الل ���س��ه��ر اأب����ري����ل امل���ا����س���ي عن 
وتفعيل  ل��رت���س��ي��خ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ����س���راك���ة 
ال�سركات  وم�������س���اع���دة  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
على  وقطاعاتها  اأحجامها  مبختلف  املحلية 
ت�سخري قوة �سبكة النرتنت خلدمة اأهدافها 
ال�سركات  اإىل م�ساعدة  بالإ�سافة  وخططها، 
اإىل  وال��و���س��ول  لن�ساطاتها،  ال��رتوي��ج  ع��ل��ى 
احل�سول  وبالتايل  املهتمني  م��ن  ع��دد  اأك��رب 

على املزيد من الزبائن والعمالء. 

مذكرة تفاهم بني الغرفة و�ضوق.كوم
تفاهم م�سرتكة  م��ذك��رة  دب��ي  غ��رف��ة  وق��ع��ت 
التعاون  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ����س���وق.ك���وم  م���وق���ع  م���ع 
يخت�س  ف���ي���م���ا  ال���ط���رف���ني  ب����ني  امل�������س���رتك 
وتعزيز  ال��دول��ة،  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  بالتجارة 
التجارة  �سوق  م��ن  الغرفة  اأع�ساء  ا�ستفادة 

الإلكرتونية يف املنطقة.
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العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3431  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  والتطريز جم��ه��ول حم��ل  للخياطة  1-ال��ه��دي��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  ابو احل�سني   �ساه جهان  املدعي /حممد  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�سكوى:MB171701134AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3404  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ن�����س��ور ال��ب��ح��ر خل��دم��ات احل��را���س��ة ������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ج��ه��ي��د ال����س���الم �سم�س ال���ع���امل  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   32230(
ال�سكوى:MB171318192AE  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2499  عمايل  جزئي 
القامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  العامة  للتجارة  دبي جريمن  املحكوم عليه/1-  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/31  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/جميله بنت �سالح العياري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
)87926.20( درهم وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ 
قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5559  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-كيو تي �سي للمقاولت 
ان املدعي /عبدالوحيد حممد عرفان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)9211  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173154090AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   14.10 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/7/25  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5803  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يورك�س رينبو الدولية ل�سالح الجهزة اللكرتونية �س.ذ.م.م 
اأقام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /احمد حممود �سابر حممد  قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)3000 درهم( وتذكرة عوده 
  MB173636921AE:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل������واف������ق:2017/7/31  ي���وم الث���ن���ني  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4720  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سامل حممد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد يو�سف منظور احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)21700  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB170268341AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
�س   08.30 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/8/10  اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5842  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  والكهربائية  ال�سحية  للتمديدات  1-اجم����اد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /اب������رار ح�����س��ني حم��م��د ح�����س��ني  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   4834(
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb174149005ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�����س��اءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/8/1
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4734  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للنقليات  عمران  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي   ت�سور  عمران  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )58364 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB17298673AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6858  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سنافر لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/عبدال�سهيد عبداحلليم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11910( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173186407AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3361  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ارم��ان ا�سف للنقليات ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /يا�سر اقبال حممد اكرب  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   43.102( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    mb168510811:ال�سكوى رق���م 
املوافق 2017/7/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5830  عمايل جزئي
القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للحلول  املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�س  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ن���ور ال��ن��ب��ي اب���و احل�����س��ني  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   26537( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�سكوى:mb174532681ae  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/7/27
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6280  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املخمل واحلرير لنجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ال�سربيني  قد  ال�سيد  املتوىل  املدعي /جمال  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26303 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174436273ae  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5611  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  الب���داع للخدمات  / 1-ار����س  امل��دع��ي عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د م��ري��د عبا�س خ��ان خ��دا بخ�س خ��ان ب��ل��و���س  قد 
 216694( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ال�سكوى  درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE173667850MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س   2017/8/15
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4637  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  ان  / 1-بيلت  املدعي عليه  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ال��دي��ن   ال��دي��ن حاجي خيال  امل��دع��ي /�سم�س 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11973 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE171091804MB  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/7/26 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5453  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�س ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�سان حوحو �سركة 
امل��دع��ي /عبداحلق  ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ال��واح��د  ال�سخ�س 
عبدالغفور كوزهوكونهاكاته فاداكى اوتاييل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29060 
  AE174287945MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   800(
مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/10 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4406  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تركي مطر لتنظيم املعار�س واحلفالت جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سريف �سعيد ح�سن �سعيد الفار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )93828 
  AE172074246MB:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/3 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3814  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجلر�سه لالعمال الفنيه جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عمرو يحيى م�سطفى رزق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )9415 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )900 
  AE169212538MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/7/30 امل���واف���ق  الح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5241  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كريويل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /ج��ودوي��ن اي��ت��اب��اه اك��اي��ا  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)4398 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB173585866AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/7/31  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4203  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  التكييف  لنظمة  القمة  1-رواد   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /احمد حممد ا�سماعيل عبدالفتاح القزاز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)40000  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173817700AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/8/10  جل�سة يوم اخلمي�س 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1368  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �س.ذ.م.م  جمهول 
2017/6/12  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�ساهجهان عبدو�س �سبحان بالزام املدعى عليها باأن 
ما  نقدا  قيمتها  او  العودة اىل موطنه  وبتذكرة  دره��م  للمدعية مبلغ )9402(  ت��وؤدي 
من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��الن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/329  عمايل  جزئي 

القامة  ���س.ذ.م.م  جمهول حمل  التجارية  للو�ساطة  املحكوم عليه/1-ك�سالوي  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/24  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/عبداللهي ابراهيم بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )19100( 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  فيها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3574  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ساطة  �سيرتون  1-�سمارت   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  ���س��ردار   /ان�س عدنان  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)96888  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171805923AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق:2017/7/31 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5541  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مارت لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سعبان رزق ال�سربيني حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)16641 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف  واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb172650413ae  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق:2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمه بتق�سري املده.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6363  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دي��زرت فيلد ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سينغ   كومار  /اج��اي  املدعي  ان  مبا 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)138525  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى:MB174955369AE  وحددت لها جل�سة 
امل��واف��ق:2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت  يوم الحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5622  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��رك��ة ال��ن��خ��ب��ة مل���ق���اولت ال��ب��ن��اء ��������س.ذ.م.م جمهول 
ن��اي��ر جاجاثاما  ���س��وك��وم��اران  ك��وم��ار  /اورن  امل��دع��ي  ان  الق���ام���ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   90510(
ال�سكوى:MB174409239AE  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/8/1 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2250  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- هاملتون�س لعمال البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد قمرول ليت م�ستفي�س الرحمن  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )13212( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1111( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2300  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ديوبتيك لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م 
با�سيكولن  التنفيذ/الفون�سو  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  باتاويج 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17342( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1435( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2038  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول  ار�سد ديال للتجارة �سكراب ومعادن  اىل املحكوم عليه/1- ح�سيب 
يف    2017/6/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/نورو ا�سالم حممد �سراج الدين اوجا بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )9.814( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على 
والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عني  ال�سياحية  ال��درج��ة 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1625 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- راهولن ديليب  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  قد  ال�سام�سي  ماجد  عبداهلل  وميثله:علي  ����س.م.ح  التنفيذ/فاما 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2-  به وقدره )23991393( درهم اىل طالب 
فان  جتاري.وعليه  رق�����م:388/2016  التحفظي  احلجز  وتثبيت  �سحة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1818 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- تداول مي �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/نول جر توازون ديزون قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1068381( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/493 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  كرمي ال�سيد ابراهيم ال�سيد هيكل  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ليف ابراهيم �سالمه  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6170( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/791 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  اني�س بن حممد ال�سائب  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  قد  �سالمه   ابراهيم  التنفيذ/حممد ليف  ان طالب  مبا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )8570( درهم اىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
مذكرة اعالن بالن�صر

                     يف  الدعوى 2013/749  ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اينور الطيب ال�سايف جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / اينور الطيب ال�سايف وميثله:خمتار حممد باقر غريب  قد 
وقال  جل�سة:2017/7/18  يف  غريب  باقر  حممد  املحامي/خمتار  ح�سر 
ال�سايف واطلب اعالنها  ان�سحب من متثيل موكلتي/اينور الطيب  انني 
بالن�سحاب.  وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 
10.00 �س  بالقاعة رق��م:)14( وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/257  اأمر اأداء

ان���ور جم��ه��ول حمل  ن��دمي حممد  امل��دع��ي عليه / 1- حفيظ  اىل 
القامة مبا ان املدعي/عمر باد�ساه كل باد�ساه .

البتدائية  دب���ي  ق���ررت حمكمة  ف��ق��د  اأداء  اأم���ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
اإلزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )6900( درهم  بتاريخ:2017/7/11 
الأمر  التظلم من  .  ولكم احلق يف  للمدعي والر�سوم وامل�ساريف 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/292  ا�صتئناف عمايل    

�س.ذ.م.م   اي�ست  ميدل  �سبورت  م��وت��ور  ه��ام��ان   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
ا�ستاأنف  قد  باملازوفا   ايرينا   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
جزئي  ع��م��ايل   2016/8124 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/ 

بتاريخ:2017/3/7     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/1017  احوال نف�س م�صلمني

امل��دع��ي عليه / 1- ارم��ه ام كيب�ساي جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/ �سوريا بو�سيما وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالتطليق لل�سرر والهجر وعدم 
�سابقة وحالية وح�سانة  اولد  ونفقة  زوجية  ونفقة  ونفقة عدة  التفاق 
يوم   لها جل�سة  وح��ددت  واج��رة م�سكن.  درا�سية  ور���س��وم  واج��رة حا�سنة 
الحد املوافق  2017/8/6   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6483  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��ه��اب اجل���زي���رة ل��الن�����س��اءات ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د اب����و ال���ك���الم ازاد حم��م��د ح��ف��ي��ظ ع���ل���ي  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)19542 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1500 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
ال�سكوى:MB174812358AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/10 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4216  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نور احلق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سانتو �سيكدار �سامال �ساندرا �سيكدار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11623 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172476370AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6081  عمايل جزئي

البحري  والر���س��اد  امل���واينء  م��ع��دات  لتجارة  بوينت  1-ان��ك��ور   / امل��دع��ي عليه  اىل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�سعيد اح��م��د حم��م��د �سديق 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  هوليو  قد 
)23250 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB174105506AE:ال�سكوى
اأو من  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب   2017/8/3
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5127  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ابو عمار عبداهلل للخدمات الفنية والتنظيف �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد خادم جان عزيز اهلل  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)14.137 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB173860123AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
ال�������س���اع���ة 08.30 �س  امل���������واف���������ق:2017/7/30  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����س��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4259  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م )ف��رع م.د.م.�����س( جمهول  امل��دع��ي عليه / 1-ج��اي��ن هولدينغر  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  املدعي /نانيث برييز دمي��ون  قد  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29507 درهم( وتذكرة عودة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  ���س   08.30 ال�ساعة   2017/7/27 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4257  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جاين هولدينغر �س.ذ.م.م )فرع م.د.م.�س( جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سيخ   الدين  �سم�س  املدعي /من�سور  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28294 درهم( وتذكرة عودة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  ���س   08.30 ال�ساعة   2017/7/27 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4964  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كالود �سيفني لتجارة القم�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /�سلطان حممود ريا�س احمد  قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)20000  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173673132AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4929  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فاين لينك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ا�سحاق عبداخلالق   امل��دع��ي /حممد  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)59.241.1 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173428893AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03521/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/03077/2017  �صكني- ايجارات بالن�صر

 اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده :  اي ب���ي ���س��ي ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال ل��ل��و���س��اط��ة ال��ت��ج��اري��ة - ����س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : كوبيز انرتبراي�س ليمتد  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

 1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل 
 13.038.58  = بواقع   2016/4/1 تاريخ  من  املتاأخر  اليجار  بدل  ب�سداد  والزامها   -2
ايجار  ي�ستجد من  ما  فل�سا" مع  وخم�سون  وثمان  الفا  ع�سر  " ثالثة  �سهريا  دره��م 
وحتى تاريخ الخالء الفعلي والزامها بت�سليم براءة ذمة من فواتري الكهرباء واملياه 

حتى تاريخ الخالء الفعلي   
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/05381/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �سن�سري لند مترب للتجارة - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : بدر حممد يو�سف عبدالكرمي بوخما�س   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05381/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/2  وما ي�ستجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 
ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الج��رة للماجور للفرتة من 2016/11/1 وحتى  اخ��الء عقار - 
او  بال�سداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���س��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   397500 مبلغ  بذمته  فرت�سد    2017/3/1

الخالء يف 2017/5/24 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له 5 �سيكات مببلغ اجمايل 397500 درهم كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد  مقابلهم 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وكافة الفواتري 
اإعادة  ليمكن  جيدة  بحالة  وت�سليمه  الإل��ت��زام��ات  تلك  من  امل��اأج��ور  تطهري  من  ولب��د  املرت�سدة 

النتفاع به 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

  2017/7/25 املوافق  الثالثاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اإعالن حكم مبثابة احل�صوري بالن�صر 
اإعالن حكم مبثابة احل�صوري يف الدعوى  رقم 02/03995/2017  ايجارات

�سارع   - دي��رة   - دب��ي   / العنوان   - اح��م��د   ا�سماعيل  الع���الن / حممد  ل��ه طالب  املحكوم 
بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب املزانني 09 - مكتب العوي�س واملطرو�سي للمحاماة   
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / فتح اله حممد �سعيد غياثي - العنوان : دبي - جممع دبي 

لال�ستثمار - غرين كوميونيتي غرب - الفيال رقم 801 - هاتف رقم : 0502270670 
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/10 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

املدعي عليه ب�سداد مبلغ 200.000.00 مئتان الف دره��م للمدعي وذل��ك عن  ال��زام   : اول 
القيمة اليجارية للفرتة من تاريخ 2014/11/1 حتى 2015/7/1 

ثانيا : بالزام املدعي عليه ب�سداد فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي خالل الفرتة التي �سغلها 
للعني املوؤجرة 

ثالثا : بالزام املدعي عليه مب�ساريف الدعوى ، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات 
وحيث قد �سبق واعلم املدعي بالئحة الدعوى بذات الطريقة وحيث ان القانون قد الزم 
نعلنكم باحلكم متهيدا  الطعن لذلك  ليمكنه من  للمحكوم عليه  الغيابي  باعالن احلكم 

لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�صر )املنفذ �صده)      
فى الدعوى رقم  2015/29 بيع عقار مرهون 

    طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - النادي ال�سياحي - �سارع ال�سالم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري 

املنفذ �سده : كوبنز هولدجنز - ملالكها/ خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - 
�سارع املرقبات تقاطع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى ملك امنة وخليفة املهريي - �سقة 501 - املبنى به �سيدلية علياء 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 

املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3295 - رقم املبنى : 321 - امل�ساحة : 279.27  مرت مربع - املقدرة 

ب��� )2.000.000 ( درهم  
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3530 - رقم املبنى : 348/838 - امل�ساحة : 332.97 مرت مربع 

- املقدرة ب��� )2.000.000 ( درهم  
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3301 - رقم املبنى : 353 - امل�ساحة : 249.40 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )1.750.000 ( درهم  
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3346 - رقم املبنى : 42 - امل�ساحة : 281.11 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )1.900.000 ( درهم  
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 2830 - رقم املبنى : 83 - امل�ساحة : 151.61 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )1.750.000 ( درهم  
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 3301 - رقم املبنى : 358 - امل�ساحة : 236.98 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )2.000.000 ( درهم  
قطعة ار�س مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 820 - رقم املبنى : 32 - امل�ساحة : 254.91 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)1.900.000 ( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأم��ني ع��ام راب��ط��ة الأدباء  اأ���س��اد ط��الل الرمي�سى 
والكتاب الكويتيني مببادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
اإن�ساء بيوت لل�سعر يف عدد  الأعلى حاكم ال�سارقة 

من الدول العربية.
اأم�س  زيارته يرافقه وفد كويتي  جاء ذلك خالل 
الأول لبيت ال�سعر يف الأق�سر عقب م�ساركتهم يف 
الثقافية  “ العالقات  عنوان  حتمل  ثقافية  ن��دوة 
امل�سرية الكويتية “ �سمن فعاليات مدينة الأق�سر 

“ عا�سمة الثقافة العربية ».
لتحقيق  الرابطة  الرمي�سي عن تطلعات  واأع��رب 
قدر كبري من التوا�سل مع بيت ال�سعر يف الأق�سر 
م��ن خ��الل ترتيب زي���ارات لأدب���اء وك��ت��اب و�سعراء 
اأي�سا  ت�سمل  ال�سباب  املبدعني  �سيما  ل  الكويت 

بيوت ال�سعر العربية الأخرى.
من جانبه اأثنى الدكتور عايد عتيق اأ�ستاذ التاريخ 
كلمته  ال��ك��وي��ت يف  وامل��ع��ا���س��ر يف جامعة  احل��دي��ث 
تقوم  ال��ذي  وامل�ستنري  ال��رائ��د  الثقايف  ال��دور  على 
اإثراء امل�سهد الثقايف العربي ودعم  به ال�سارقة يف 

وم�ساندة كل الن�ساطات الثقافية.
م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب ال��دك��ت��ور ح���امت رب��ي��ع اآم���ني عام 
�سعادته  ع��ن  م�����س��ر  يف  للثقافة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بيت  ن�ساطات  من  ومل�سه  عليه  تعرف  مبا  وفخره 
ال�����س��ع��ر .. م��ث��م��ن��ا امل����ب����ادرات ال��ك��رمي��ة والأي������ادي 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ج���اءت  ال��ت��ي  البي�ساء 
امل�سري  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  دع��م��ت  وال��ت��ي  ال�����س��ارق��ة 

واملثقفني امل�سريني.
وجتول الوفد خالل الزيارة يف جنبات بيت ال�سعر 

م�ستعر�سني قاعاته ومرافقه فيما اأبدوا اإعجابهم 
باملكتبة الكبرية التي ت�سم اإ�سدارات دائرة الثقافة 
واملطبوعات  ال��رتاث  كتب  من  والكثري  بال�سارقة 
احلديثة املهداة من هيئات وزارة الثقافة امل�سرية 
البيت  زاروا  ال���ذي���ن  وال�����س��ع��راء  امل��ب��دع��ني  وم���ن 

و�ساركوا يف اأن�سطته.
ال�ساعر  الأق�سر  ال�سعر يف  بيت  وا�ستعر�س مدير 
بيت  ون�ساطات  ور�سالة  اأه���داف  القباحي  ح�سني 

ال�سعر .
الثقايف  الكبرية ومظاهر احلراك  الآث��ار  مو�سحا 
الذي اأحدثته مبادرة اإن�ساء ون�سر بيوت ال�سعر يف 
الوطن العربي خلدمة ال�سعر وال�سعراء والرتقاء 
ب��ال��ذائ��ق��ة الأدب���ي���ة ل���دى حم��ب��ي ال�سعر والإب����داع 

وحتقيق التوا�سل الفاعل بني املبدعني العرب.

دن���دى على دور  ع��م��دة  ن��ائ��ب  اأث��ن��ى م�سرت كامبل 
كلية اآل مكتوم للتعليم العايل يف تنظيم الربامج 
كبري  ب���دور  ت�سهم  وال��ت��ي  ا�سكتلندا  يف  الثقافية 
الم���ارات  دول���ة  ب��ني  الطيبة  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف 

والدول امل�ساركة بطالباتها .
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ارك��ات يف 
برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة بلدية 
الأكادميي  التدريب  برنامج  �سمن  وذل��ك  دن��دى 
للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  تنظمه  ال���ذي  ال�سيفي 
اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية  العايل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعي الكلية .
واأعرب نائب عمدة دندى خالل ا�ستقباله الطالبات 
عن فخر واعتزاز مدينة دندى با�ستقبال الطالبات 
امل�ساركات من دولة الم��ارات وم�سر وماليزيا ثم 
املدينة وطريقة عمل  تاريخ  �سرحا عن  لهن  قدم 

البلدية ل�سمان توفري اخلدمات للمواطنني.
وكان برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة 
65 طالبة  9 يوليو احل��ايل مب�ساركة  ب��داأ يف  قد 
القت�ساد  وكلية  الم����ارات  وكليات  جامعات  م��ن 
ب��ال��ق��اه��رة وج��ام��ع��ة املاليا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
املاليزية حيث اأم�ست الطالبات ال�سبوع الول يف 
الكلية مبدينة  الربنامج يف مقر  ويوا�سلن  لندن 
ع��م��ل حول  وور�����س  ويت�سمن حم��ا���س��رات  دن���دى 
ا�سكتلندا  وت��اري��خ  امل�����س��ت��دام��ة  والتنمية  ال��ق��ي��ادة 
وحتديات  امل�سلمة  وامل���راأة  ال�سكتلندي  واملجتمع 
القيادة اىل جانب زيارة عدد من املناطق واملعامل 

وكليات املدينة ومنها كلية دندى .
اغ�سط�س   7 ال��ربن��ام��ج يف  ان يختتم  امل��ق��رر  وم��ن 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  م�����س��وؤويل  ب��ح�����س��ور  امل��ق��ب��ل 

امل�ساركة وكبار امل�سوؤولني بدندى .
امناء  جمل�س  رئي�س  ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  واأك��د 
كلية اآل مكتوم للتعليم العايل متابعة �سمو ال�سيخ 
لبناته  الكلية  راع��ي  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 

�سموه  بتوجيهات  ..منوها  والربنامج  الطالبات 
لك�سابهن  ال��ربن��ام��ج  ل������دورات  ال��ك��ل��ي��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
كقيادات  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��ن  ال���ق���ي���ادة  وق������درات  م���ه���ارات 

امل�ستقبل يف مواقع عملهن يف حياتهن املهنية .
على  وحر�سهن  الطالبات  انتظام  ال�سايغ  وثمن 
ال�ستفادة املثلى من حما�سرات وور�س العمل التي 

مت اعدادها ب�سكل جيد .

تعزيز  املتخ�س�سة يف  املوؤ�س�سة   - “ “ فن  تنظم 
والنا�سئة  ل���الأط���ف���ال  الإع����الم����ي  ال���ف���ن  ودع�����م 
بالدولة - خالل �سهر اأغ�سط�س املقبل خميم “ 
فنتا�ستيك ال�سيفي “.. وذلك مبتحف ال�سارقة 
من  جمموعة  ي�سم  وال��ذي  القدمية  لل�سيارات 

ور�س العمل والأن�سطة املختلفة.
والنا�سئة  ل��الأط��ف��ال  اأب���واب���ه  امل��خ��ي��م  و�سيفتتح 
 18 اإىل   13 ب���ني  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح  ال���ذي���ن 
من   14 وحتى   6 م��ن  فعالياته  وت�ستمر  عاما 
اأغ�سط�س 2017 يتخللها �سل�سلة من الن�ساطات 
التعليمية والرتفيهية وور�س العمل  وامل�سابقات 
املتخ�س�سة مبجال الفن الإعالمي .. اإ�سافة اإىل 

رحلة ترفيهية تعليمية.
القا�سمي  بنت عبد اهلل  ال�سيخة جواهر  واأك��دت 
الرئي�سي  ال��ه��دف  “ اأن  “ ف��ن  م��دي��رم��وؤ���س�����س��ة 
الأطفال  ت�سجيع  يف  يكمن  املخيم  تنظيم  م��ن 
والنا�سئة وحتفيزهم على تعلم مهارات اإبداعية 
جديدة يف اإطار من املرح والت�سويق وتعزيز روح 
ال��ف��ري��ق وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي م��ن خ���الل خو�س 

امل�سابقة للو�سول اإىل الكنز.
ون���وه���ت اإىل م���ا ح��ق��ق��ه امل��خ��ي��م م���ن جن����اح يف 
الطالع  للم�ساركني  اأت��اح  لأن��ه  املا�سية  الأع���وام 
ع��ل��ى جم����الت ف��ن��ي��ة ع���دي���دة م��رت��ب��ط��ة بالعمل 
تاأهيل  يف  اأ�سهم  ما  وهو  والإعالمي  ال�سينمائي 
ال��ذي��ن يحرتفون  امل��ب��دع��ني  ال��ط��الب  جيل م��ن 
الوقت  يف  وي�ستثمرون  م�ستقبال  املجالت  ه��ذه 
مع  التوا�سل  يف  ال�سيفية  الإج���ازة  ف��رتة  نف�سه 
اهتماماتهم  ي�ساركونهم  جدد  واأ�سدقاء  زم��الء 

واإبداعاتهم.

رابطة الكتاب الكويتيني ت�صيد مببادرة حاكم 
ال�صارقة اإن�صاء بيوت لل�صعر يف الوطن العربي

» فن« تنظم خميم فنتا�صتيك ال�صيفي اأغ�صط�ش املقبل بال�صارقة

نائب عمدة دندى يثني على دور كلية اآل مكتوم 
للتعليم العايل با�صكتلندا يف تنظيم الربامج الثقافية

•• ال�شارقة-الفجر:

اإحدى  يف  نوعها،  من  االأوىل  هي  م�ضاركة  يف 
ال�ضرق  يف  االآ�ضيوية  االأدبية  الفعاليات  اأهم 
لكتب  االإم��ارات��ي  “املجل�ش  �ضارك  االأق�ضى، 
اليافعني”، الفرع الوطني من املجل�ش الدويل 
لكتب اليافعني، يف “معر�ش هوجن كوجن الدويل 
للكتاب” يف دورته الثامنة والع�ضرون، والتي 

تقام يف الفرتة من 19-25 يوليو اجلاري. 

يف م�ضاركة هي االأوىل من نوعها

»االإماراتي لكتب اليافعني« ممثاًل الأدب الطفل االإماراتي يف »معر�ش هوجن كوجن الدويل للكتاب«
قن�سلية  ج��ن��اح  �سمن  املجل�س  م�ساركة  وج���اءت 
املتحدة يف ه��وجن كوجن،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
املجل�س  تلقاها  ال��ت��ي  ل��ل��دع��وة  ا���س��ت��ج��اب��ًة   وذل���ك 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ل��ي��ك��ون مم��ث��اًل  القن�سلية  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة، و���س��ف��رياً لأدب ال��ط��ف��ل الإم����ارات����ي يف 
مروة  من  ك��اًل  امل�سارك  الوفد  وت�سمن  املعر�س، 
العقروبي، رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الإماراتي 
لكتب اليافعني وموؤلفة ق�س�س الأطفال، وعلياء 

ال�سام�سي، ر�سامة وموؤلفة كتب الأطفال.
من  جمموعة  م�ساركته  خ��الل  املجل�س  وع��ر���س 
 - “كتب  م�سروعه  �سمن  اأ���س��دره��ا  ال��ت��ي  الكتب 
من  جم��م��وع��ة  ق���دم  ك��م��ا  الإمارات”،  يف  �سنعت 
على  ال�����س��وء  �سلطت  ال��ت��ي  التفاعلية  ال��ع��رو���س 
ال���رتاث الأدب���ي الإم���ارات���ي، وال��ع��ادات والتقاليد 
ب�������الأدب الإم�����ارات�����ي الغني  امل��ح��ل��ي��ة وع��رف��ت��ه��م 
املعر�س  اأيام  الإماراتية الأ�سيلة، طيلة  والثقافة 
اإقباًل كبرياً جتاوز املليون زائر من  والذي �سهد 

هوجن كوجن والدول املجاورة يف العام املا�سي.
وقالت �سعادة نبيلة عبدالعزيز ال�سام�سي، قن�سل 
اأن  ك��وجن : ي�سعدين  اإقليم ه��وجن  الدولة يف  ع��ام 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  احلبيبة،  دولتنا  حتقق 
اأول م�ساركة لها  الكبري، يف  النجاح  املتحدة، هذا 
واآمل   ،2017 للكتاب  ك��وجن  ه��وجن  معر�س  يف 
نحو  الأوىل  اخلطوة  هي  امل�ساركة  هذه  تكون  اأن 
امل�سرتك  والفكري  الثقايف  التعاون  �سبل  تعزيز 
بني الإمارات وهوجن كوجن، يف اإطار مبادرة طريق 
طريق  وتطوير  لإحياء  الهادفة  اجلديد  احلرير 

احلرير الّتاريخّي.
ومن جانبها قالت مروة العقروبي، رئي�س جمل�س 
يوا�سل  اليافعني:  لكتب  الإماراتي  املجل�س  اإدارة 
املجل�س  الإماراتي لكتب اليافعني اإثبات ح�سوره 
�سكل  العاملية، حيث  الثقافية  املحافل  يف خمتلف 
معر�س هوجن كوجن الدويل للكتاب فر�سة ثمينة 
للتوا�سل والتعرف على نا�سرين وموؤلفني جدد، 
الإماراتية  بالثقافة  امل��ع��ر���س  جمهور  وت��ع��ري��ف 
الأ���س��ي��ل��ة، وذل���ك م��ن خ��الل ال��ربن��ام��ج املتكامل 
الذي قدمناه يف املعر�س والذي حفل مبجموعة 
تبادل  الفعاليات ومتكنا خالله من  متنوعة من 

اخلربات مع املنظمات الثقافية والأدبية يف هوجن 
كوجن .

املجل�س  باختيار  �سعادتها  عن  العقروبي  واأعربت 
الإماراتي لكتب اليافعني ممثاًل لدولة الإمارات 
يف ه���ذا امل��ح��ف��ل ال��ث��ق��ايف ال��ك��ب��ري، وه���و م��ا منحه 
ومد  الإم���ارات���ي،  الطفل  ب���اأدب  التعريف  فر�سة 
النا�سرين  ال��ت��وا���س��ل م��ع جم��م��وع��ة م��ن  ج�����س��ور 
اآ�سيا،  ���س��رق  م��ن��ط��ق��ة  وال��ر���س��ام��ني يف  وال���ك���ّت���اب 
خ�سو�ساً يف ظل �سعي املجل�س اإىل تو�سيع وتطوير 
عالقاته مع جميع اجلهات املهتمة باأدب الأطفال 

واليافعني يف العامل. 
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فيلم �ضينمائي ي�ضّم مو�ضَمي �ضل�ضلة االأنيماي�ضن

تخفٍّ دون  من  اجلرمية  حتارب  بطلة   Vixen:The Movie

ال�����ذي   ،Vixen: The Movie
DVD، فيلم  اأق���را����س  ع��ل��ى  اأخ�����رياً  ن���زل 
�سينمائي ي�سّم مو�سَمي �سل�سلة الأنيماي�سن 
 CW على  م�ساهدتها  ميكنك  ال��ت��ي  ه��ذه 
على  للبث   CW �سبكة  من�سة   ،Seed
ال�سل�سلة على  ُتعر�س هذه  الإنرتنت.  �سبكة 
لعامل  كمكمل   2015 ع��ام  منذ  الإن��رتن��ت 
ذاته  ال��ع��امل  وه��و  ال�سبكة،  ه��ذه  على  )اآرو( 
)ال�سهم  مثل  خ��ارق��ني  اأب��ط��اًل  ي�سّم  ال���ذي 
الأخ�����س��ر(، و(ف��ال���س(، واأ���س��اط��ري ال��غ��د من 
الكاملة  الق�سة  الفيلم  ه��ذا  يقدم   .DC
لفيك�سن، التي تظهر غالباً ك�سخ�سية �سمن 
 Justice League مثل  الأب��ط��ال  ف��رق 
)ف��رق��ة ال��ع��دال��ة(. ف�����س��اًل ع��ن ذل���ك، ت�سّم 
�سل�سلة مغامرات هذه البطلة فيلماً ق�سرياً 
عما يدور يف الكوالي�س وحلقات اإ�سافية من 

.Justice League Unlimited

قالدات
ميغالني  ����س���وت���ه���ا  ت�������وؤدي  ال���ت���ي  م���ك���اي���ب، 
اإ�سيكونووك )من �سل�سلة 4400 ال�سهرية(، 
اأوقات  يف  املو�سة  ع��امل  دخ��ول  �سابة حت��اول 
�سكان  اإنقاذ  اإىل  فيها  ت�سعى  ل  التي  الفراغ 
تعاين  اأنها  ديرتويت من اجلرمية. �سحيح 

اأبطال ق�س�س  اأي من  ولكن  عالية،  م�ساكل 
مماثلة؟  م�ساكل  يواجه  ل  امل�سورة   DC
مات  يتيماً  تكون  عندما  طبيعي  اأم��ر  وه��ذا 
والداه خالل غارة على قرية يف بلدة زمبيزي 

الأفريقية.
�سعب  زّود  اأن��ان�����س��ي  الإل����ه احل��ك��ي��م  اأن  ي��ب��دو 
زم��ب��ي��زي يف غ���رب اأف��ري��ق��ي��ا ب���ق���الدات قبل 
م��ن جريانهم  ال��زم��ن حلمايتهم  م��ن  ع��ق��ود 
النار،  ال����ق����الدات  ه����ذه  وال��ط��ب��ي��ع��ة. مت��ث��ل 
والأر����س، وامل���اء، وال��ه��واء، وال���روح. ومكايب 
ح��ام��ي��ة ال���ق���الدة )ت���ان���ت���و( )ال��������روح(، التي 
متنحها قوى حيوانات مثل الفيل، وال�سقر، 

والدلفني، والعنكبوت، وغريها.
للح�سول  عائلتها  احل��رب  زع��م��اء  اأح��د  قتل 
على تلك القوى، ما و�سع حياة مكايب على 
اإىل  ودفعها  الأخ��ت��ني  ب��ني  ال�سقاق  زرع  درب 
اأجوبة عن ما�سيها، فيما راحت  البحث عن 
ت�����س��اع��د ج��ريان��ه��ا م���ن حم���ارب���ي اجلرمية 
اأم���ث���ال ف��ال���س، وال�����س��ه��م الأخ�����س��ر، وبالك 
كاناري، وفاير�ستورم، واأتوم. توا�سل مكايب 
البحث عن اأجوبة ب�ساأن عائلتها البيولوجية 
مب�ساعدة  بها(  تتحد  )ال��ت��ي  قالدتها  وق��وة 
اأ�ساتذة متخ�س�سني، وعلماء اآثار، وخرباء يف 
�سلوك احليوانات. اإذاً، حتارب اجلرمية لياًل 

وت�سمم الأزياء نهاراً: َمن يقول اإن املراأة ل 
ت�ستطيع احل�سول على كل ما تبتغيه؟

فيك�سن بطلة ت�ستحق التقدير لأ�سباب عدة 
اأب��ط��ال خارقون  ي��ح��اول  فيما  اأب��رزه��ا:  لعل 
اآخ�����رون اإخ���ف���اء ه��وي��ت��ه��م، ت��ت�����س��رف مكايب 
قلن�سوات.  ول  اأق��ن��ع��ة  ل  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا.  ع��ل��ى 
اأنها  اإل  اأن��ي��ق��ة،  ���س��رتة  ت��رت��دي  اأن��ه��ا  �سحيح 
املراأة  ه��ذه  ل تخفي هويتها. وهكذا حت��ارب 
باأن  ن�سعر  . لذلك  ت��خ��فٍّ م��ن دون  اجل��رمي��ة 
اأكرث  تبدو  الختباء يجعلها  عدم حماولتها 
�سجاعة من اأبطال اآخرين يحاربون ال�سر يف 

مدنهم.

�ضواعق كهربائية
 DC Comics اأع��م��ال  م�ساهدة  اأه���وى 
اأع�����رف على  ل����ذا ل  يف ن��ه��اي��ات الأ����س���اب���ي���ع، 
الأرج�������ح ت��ف��ا���س��ي��ل ق�����س��ة ف��ي��ك�����س��ن. ولكن 
�سخ�سيات  م�����س��اه��دة  ���س��اأوا���س��ل  ت��ق��ل��ق��وا.  ل 
 Mr. م��ث��ل  ال�����س��وداء   DC Comics
كورتي�س  )اأي   Arrow يف   Terrific
ه�����ول�����ت(، و)�����س����ب����ارت����ن( )ج�������ون دي����غ����ل يف 
 Kid( وي�������س���ت  ووال����������س   ،)Arrow
يبداأ  اأن  اإىل   )The Flash يف   Flash
على   Black Lightning ع���ر����س 

ي�����س��ارك يف هذه  اخل��ري��ف.  CW يف  �سبكة 
منت�سف  نحو  عر�سها  يبداأ  التي  ال�سل�سلة، 
وليامز  ك��ري�����س   ،2017-2018 م��و���س��م 
 Beverlyو  Living Single(
)بالك  البطل  دور  يف   )Hills، 90210
بالقدرة  يتمتع  لولَدين  اأب  وه��و  ليتنينغ(، 
اأعدائه،  اإطالق �سواعق كهربائية على  على 
ق��وة ل ميكن اخ��رتاق��ه حول  وت��ول��ي��د حقل 

ج�سمه، وحتى الرتفاع عن الأر�س. 
لكن )بالك ليتنينغ( هو يف الواقع جيفر�سون 
بري�س، مدير مدر�سة ثانوية يحاول التاأقلم 
اإبقاء  اإىل  و�سعيه  ال�سرية  هويته  ع��بء  م��ع 
عائلته وجمتمعه اآمنني. تختلف الآراء حول 
تبدو  اأنها  اإل  الإنرتنت،  على  ال�سل�سلة  هذه 
ما  ال��ي��وم،  منها مثبطة حتى  اأك��رث  م�سجعًة 
ي�سغل حم��ارب��و اجلرمية  ب��اأن  ن��اأم��ل  يجعلنا 
اأفريقية  اأ�سول  من  املتحدرون  الأمريكيون 
�سل�سلة  اأن  ال�سا�سة.�سحيح  على  اأك��رب  حيزاً 
 Netflix �سبكة  على   Luke Cage
اأ�سبه باخللط  اأن ذلك  اإل  توؤدي دوراً كبرياً، 
 DC اأع����م����ال  اأو  ال���ربت���ق���ال وال���ت���ف���اح  ب���ني 
Comics و)مارفال(. يف مطلق الأحوال، 
على  ال�سود  الأب��ط��ال  م��ن  امل��زي��د  اإىل  نحتاج 

ال�سا�سة لرنفع املعيار اأكرث.

لوريتا لني توؤجل األبومها وتلغي 
جولتها الغنائية

اأع����ل����ن����ت امل���غ���ن���ي���ة وك����ات����ب����ة الأغ��������اين 
اأ�سيبت  التي  لني،  لوريتا  الأ�سطورية 
تاأجيل  امل����ا�����س����ي،  م���اي���و  يف  ب��ج��ل��ط��ة 
بي  اإت  )ودن���ت  األبومها  اإط���الق  موعد 
جريت(، الذي كان متوقعا اأن ي�سدر يف 

اأغ�سط�س، حتى العام املقبل.
ح�سابها  على  عاما(   85( لني  وقالت 
اأنتظر  اأن  اأري�����د  "الآن  ب�"تويرت": 
الألبوم  املقبل، لأن هذا  العام  لأ�سدره 
واأ�سافت:  يل".  بالن�سبة  ج���دا  مم��ي��ز 
"اإنه ي�ستحق اأن اأكون يف اأف�سل حال".

الرئي�سي  "تركيزي  ل����ني:  وت���اب���ع���ت 
بالكامل،  عافيتي  اأ���س��رتد  اأن  ه��و  الآن 
كل  تكري�س  اإىل  العودة  اأ�ستطيع  حتى 
جميعا  واأ�سارككم  اأح��ب،  فيما  طاقتي 
مو�سيقاي". واألغت لني اأي�سا ما تبقى 
من حفالتها يف جولة 2017، وفقا ملا 
ذكرته عدة و�سائل اإعالمية. ومل يدرج 
اأي حفالت  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا 
مو�سيقية قادمة. وقالت املغنية وكاتبة 
ي���وم، ول  ك��ل  ق���وة  "اأكت�سب  الأغ�����اين: 
اإليكم  اأع�����ود  ي�����س��ع��ن��ي الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى 

جميعا".

بن اأفليك 
وليند�صي �صوك�ش.. ق�صة حب

التلفزيونية  املنتجة  اجل��دي��دة  �سديقته  م��ع  اأف��ل��ي��ك  ب��ن  النجم  �سوهد 
ليند�سي �سوك�س، وهما يتجولن يف �سوارع ولية كاليفورنيا الأمريكية، 

وذلك يف اأول ظهور لهما بعد انت�سار خرب ارتباطهما منذ اأيام.
القهوة  باإطاللة ريا�سية مع ليند�سي، حيث كانا يتناولن  اأفليك  وظهر 

ال�سباحية، والتقطت عد�سات الباباراتزي �سوراً لهما.
وكان م�سدر مقرب من بن اأفليك وليند�سي �سك�س، �سّرح باأن »عالقتهما 

منهما  كل  ويهتم  جيداً  يتفاهمان  اإنهما  بل  عابرة،  �سيف  عالقة  لي�ست 
بالآخر كثرياً«.

ب��داي��ة عالقته م��ع ليند�سي  ال��ذي حر�س يف  اأفليك  ب��ن  اأن  امل��وق��ع  وذك��ر 
�سهرة  يف  وا�سطحابها  ل��الأم��ام  خطوة  ات��خ��اذ  اأخ���رياً  ق��رر  الكتمان،  على 
رومان�سية يف اأكرب مطاعم لو�س اأجنل�س، معلناً ب�سكل ر�سمي عالقة احلب 

اجلديدة.

ملا كنت اأحد حمبي Batman، وThe Flash، وArrow، فاإنني اأ�ضاهد حمطة Fox اأيام االثنني الأتاأمل برو�ش واين وهو يرى جمددًا موت اأهله يف الزقاق خلف 
اأنا�ضًا خارقني ويفتح بوابات وراء االأبنية ويف االأزقة يف خمتلف اأرجاء مدينة  CW، اأ�ضاهد باري اآلن وهو يحارب  امل�ضرح يف كوابي�ضه يف )غوثام(. وعلى �ضبكة 
)�ضنرتال(. كذلك اأ�ضاهد اأوليفر كوينز وهو ي�ضع قلن�ضوة ليطارد االأ�ضرار يف ال�ضوارع املعتمة يف �ضاعات الليل االأخرية يف مدينته. نتيجة لذلك، تعّلمت در�ضًا مهمًا 
طوال هذه ال�ضنني: اخرت دربًا ال يقّربك من اأي زقاق اأو مرتع معتم للع�ضابات الأن هذه االأماكن ال حتتوي اإال على امل�ضاكل. اختربت ماري مكايب )امللقبة بفيك�ضن( 

هذا الواقع الأنها بطلة �ضوارع ديرتويت.
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اأخطاء يف طرق عالج ال�صفراء عند االأطفال
ي�ساب كثري من الأطفال الر�سع مبر�س ال�سفراء اأو الريقان ويكون عبارة 
الثالث بعد  اأو  الثاين  اليوم  ع��ادة ما يظهر يف  ل��ون اجللد  ا�سفرار يف  عن 
اأمرا�س الأطفال وحديثي الولدة دكتور موؤمن  اإخ�سائي  الولدة. ويقول 
دم  يف  البيلريوبني  م��ادة  ل��زي��ادة  نتيجة  ين�ساأ  ال�سفراء  مر�س  اإن  �سعد: 
الطفل، وحذر من بع�س املمار�سات اخلاطئة التي يتبعها الأهل يف حماولة 
لعالج ال�سفراء مثل اإعطاء الطفل املاء اأو ال�سكر اأو بع�س الفيتامينات اأو 

و�سع الطفل حتت �سوء ملبة اأو حتت اأ�سعة ال�سم�س.
واأكد اأن هذه ممار�سات خطرية قد توؤذي الطفل؛ حيث يوؤدي اإهمال العالج 
وزيادة ن�سبة ال�سفراء يف الدم اإىل ال�سلل احلركي، م�سريا اإىل اأن ال�سفراء 
الر�سيع؛ بحيث ل  الكبد عند  اأ�سباب مثل عدم ن�سج  حتدث نتيجة لعدة 

ي�ستطيع التخل�س من كمية البيلريوبني الزائد يف الدم.
وقال: اإن عالج ال�سفراء يكون بتعاطي بع�س الأدوية والإكثار من الر�ساعة 
خا�سة الر�ساعة الطبيعية، ويف احلالت ال�سديدة يحتاج الطفل لنقله اإىل 

امل�ست�سفى لعالجه بوا�سطة ملبات نيون خا�سة اأو تبديل دم الطفل.

وقت اأ�صرع  فى  الدهون  من  والتخل�ش  الوزن  الإنقا�ش  فواكه   10
اإنقا�س الوزن يبداأ من اتباع نظام غذائى �سليم يعتمد على حرق الدهون، 
الوزن  اإن��ق��ا���س  ت�ساعد على  ال��ت��ى  الأط��ع��م��ة  اأف�����س��ل  م��ن  ال��ف��واك��ه  وتعترب 
موقع  ذك��ره  م��ا  وح�سب  و�سحية.  اآم��ن��ة  بطريقة  ال�سمنة  م��ن  والتخل�س 
stylecraze هناك 10 فواكه ت�ساعد على حرق الدهون والتخل�س من 

ال�سمنة وهى:
الأحما�س  من  كبرية  ن�سبة  على  الأفوكادو  فاكهة  حتتوى  الأفوكادو،   :1
الدهنية اأوميجا 3 التى ت�ساعد على حرق الدهون وزيادة الطاقة، ف�سال 
ال�سرطانية  الأمرا�س  من  حتمى  اإن��ه  حيث  للج�سم،  املذهلة  فوائدها  عن 

والأزمات القلبية.
�سى  فيتامني  منها  الفيتامينات  من  العديد  على  يحتوى  الليمون   :2
على  ت�ساعد  ال��ت��ى  ال��ف��واك��ه  اأف�����س��ل  م��ن  ويعترب  واملاغن�سيوم،  والف�سفور 

اإنقا�س الوزن.
حتمى  التى  الفيتامينات  م��ن  كبرية  ن�سبة  على  يحتوى  البطيخ،   :3
من  التخل�س  فى  فعال  دورا  لها  اأن  كما  وال�سرطان،  القلب  اأم��را���س  من 

ال�سمنة وحرق الدهون.
4: املوز، واحد من اأف�سل الفواكه التى تدخل فى النظام الغذائى ملر�سى 
على  للق�ساء  مذهلة  ف��وائ��د  للموز  اأن  ال��درا���س��ات  اأث��ب��ت��ت  حيث  ال�سمنة، 

ال�سمنة واإنقا�س الوزن.
فروت  اجلريب  يتناولون  الذين  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  فروت،  اجلريب   :5

كل يوم ي�ساعد ذلك على اإنقا�س الوزن وحرق الدهون.
الوزن. فقدان  على  ت�ساعد  التى  الفواكه  كرث  من  وهو  الربتقال،   :6

واملياه  والفيتامينات  الألياف  من  كبرية  ن�سبة  على  يحتوى  التفاح،   :7
التى ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع واإنقا�س الوزن.

واإنزميات ومعادن تعمل  الرمان، يحتوى على مواد م�سادة لالأك�سدة   :8
على فقدان الوزن وحرق الدهون.

املواد  م��ن  كبرية  ن�سبة  على  حتتوى  التى  ال��ف��واك��ه  م��ن  الأن��ان��ا���س،   :9
امل�سادة لالأك�سدة التى ت�ساعد على اإنقا�س الوزن.

وقت  فى  ال��وزن  فقدان  على  ت�ساعد  التى  احلم�سيات  من  التوت،   :10
ق�سري، كما اأنها تعمل على اإزالة ال�سموم وتطهري املعدة.

؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 
هذه الكلمة فرعونية الأ�سل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف ال�سحراء 
؟  االمريكية  املتحدة  للواليات  عا�ضمة  وا�ضنطن  ا�ضبحت  • متى 

عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  مدينة  ا�سبحت 
 1800

التاريخ  ابو  هو  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 
يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�سع للتاريخ 
فل�سفة وان كانت بدائية و�سجل احداث العامل يف زمانه وا�سياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�سانيد 

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�سدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأو ال�سني الوطنية اأطلق عليها امل�ستك�سفون الربتغاليون عام 1580 م ا�سم ) 

فورموزا ( اأي اجلميلة. 
للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�س حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 

1400م. 

احلطاب احلكيم
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فوائد ال�ضاي لالأ�ضنان 
ن����ت����ائ����ج ج����دي����دة 
ك�سفت  وم����ث����رية 
ع�����ن�����ه�����ا درا��������س�������ة 
حيث  ع����ل����م����ي����ة، 
ال�ساي  اأن  اأف����ادت 
ي����������ع����������زز م����ي����ن����ا 
ومينع  الأ����س���ن���ان 
وهو  ال���ت�������س���و����س، 
امل�سروب  ي��ع��ت��رب 
وامل�سهور  ال�سعبي 

عامليا.
الباحثون  واأو�سح 

ومينع  الأ�سنان  مينا  لتعزيز  امل��ع��روف  الفلورايد  على  يحتوي  ال�ساي  اأن 
الت�سو�س.

يبلغ  ال��ذي  املخلوط  الأ���س��ود  ال�ساي  واح��دا من  كوبا  اأن  الباحثون  ووج��د 
الفلوريد.  من  ملليجرام   1.18 املتو�سط  يف  يوفر  ملليجرام،   240

واأ�سار الباحثون اإىل اأن ال�ساي منزوع الكافيني يحتوي على كمية اأكرب من 
الفلورايد املهم ل�سحة الأ�سنان واملحافظة عليها من الت�سو�س.

من  نوعني  يقاتل  الأ���س��ود  ال�ساي  اأن  دي��رب��ي،  جامعة  من  الباحثون  واأك��د 
كالهما  اأن  اإىل  لفتني  و"امللبنة"،  الطافرة"  "العقدية  وهما  البكترييا 

يرتبط بت�سو�س الأ�سنان واأمرا�س اللثة.
اإنه  حيث  مماثل،  تاأثري  له  اأي�سا  الأخ�سر  ال�ساي  اإن  الباحثون  واأ���س��اف 
مركبات  على  الق�ساء  خ��الل  من  الكريهة  الفم  رائحة  منع  على  ي�ساعد 

الكربيت يف الفم التي ت�ساهم يف تفاقم الرائحة الكريهة.

ك�سفت درا�سة علمية حديثة اأ�سرف عليها باحثون اأمريكيون من 
اأنف�سهم اأقل �سحة  جامعة �ستانفورد اأن النا�س الذين يعتربون 
من الآخرين معر�سون خلطر املوت املبكر. ووفقاً ملوقع �سحيفة 
وامل�ساعر  الأفكار  اأن  الباحثون  اأو�سح  "ديلى ميل" الربيطانية، 
واملعتقدات لها تاأثري مبا�سر على �سحتنا، لفتني اإىل اأن التفكري 
الدكتورة  ال��درا���س��ة  م��وؤل��ف��ة  ووج���دت  ال�سحة.  ي��ع��زز  الإي��ج��اب��ى 
بعد  �ستانفورد،  جامعة  فى  النف�س  علم  اأ�ستاذة  كروم"  "علياء 
الإيجابى  التفكري  اأن  اأمريكى،  �سخ�س  األ��ف   30 بيانات  حتليل 
يعزز ال�سحة النف�سية ويطيل العمر ويقلل اأي�ساً من خطر املوت 

الريا�سة  ممار�سة  اأن  الباحثون  واأو�سح   .71% مبعدل  املبكر 
ميكن اأن تلعب دوراً حا�سماً فى �سحتنا، لكن التفكري الإيجابى 
اأقل  اأنف�سهم  ي��رون  الذين  اأولئك  اأن  اإىل  لفتني  ال�سحة،  يعزز 
�سحة هم اأكرث عر�سة للبقاء غري ن�سطني، مما يغذى م�ساعر 
�سحتهم.  على  �سلبا  توؤثر  التى  الكتئاب  اأو  والإج��ه��اد  اخل��وف، 
واأ�ساف الباحثون اأن نتائج الدرا�سة ميكن اأن ت�ساعد فى تغيري 
ال�سالة  فى  الن�سطة  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  باأن  ت�سورنا 
الريا�سية هى ال�سبيل الوحيد لتحقيق م�ستوى الن�ساط املنا�سب، 

وعلينا بالتفكري الإيجابى.

التفكري االإيجابى يطيل عمرك ويقلل 
خطر الوفاة املبكرة بن�صبة 71 %

ممثلون يرتدون االأزياء التقليدية ويوؤدون عر�ضًا خالل احتفاالت جمهورية اأو�ضيتيا ال�ضمالية الرو�ضية 
)رويرتز( كرا�ضنويار�ضك" ب�ضيبرييا.   يف  "اأيام 

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
اإنها �سجرة مثمرة يا بني وهذا مو�سمها وبعد حوايل  اأبي فقال  هناك �سجرة كبرية هنا ملاذا ل تقطعها يا 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال 
اليه وقال تعال  واأخذ يحتطب بع�س الغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته فجاء البن 
انظر يا اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �سجرة �سابة 
ابنه على �سجرة اخرى وقال  اأ�سار  تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم  اأتركها  الكثري  امل�ستقبل اخلري  �ستعطينا يف 
اذن اأقطع هذه فلف احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�سجرة واأحب ان اأجل�س يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ 
ال�سغري فكنت احتمي فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �سمغية اأتاجر فيه فاأتركها ت�ستعيد ن�ساطها، 
يا اأبي اأحرتت معك هيا هذه ال�سجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �سنخ�سر الكثري 
فهذه تثمر النبق الذي حتبه فقال الولد اذن ل خ�سب اليوم فقال الب �سنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا 
يتطلب الرحمة وال�سرب ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�سجار ال�ساقطة واجلذوع املك�سورة 
وغريها لكن دعنا ل نخ�سر ا�سجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا فهناك من يعتمد على ثمار 
الغابة يف معي�سته وان اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا ف�سيبارك اهلل 

فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء .


